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IDENTITAT I CULTURA PROFESSIONAL EN L’EDUCACIÓ SOCIAL.    

ANÁLISI DELS CONFLICTES DE VALOR I DEL DISSENY DE PROJECTES 

SOCIOEDUCATIUS. 

                             

Resum 

Aquest és un treball d’investigació sobre com s’està consolidant la identitat professional 

i quin tipus de professionalitat s’està construint a través de l’anàlisi de dos aspectes 

bàsics: com gestionen els conflictes de valor i quina forma tenen de planificar la seva 

acció els educadors social. Per fer-ho, s’ha realitzat un qüestionari que s’ha fet arribar 

els col·legis d’educació social de l‘estat espanyol. 

Per les característiques del perfil professional dels educadors socials, sovint es troba 

amb situacions que impliquen la vivència d’un conflicte de valor, no només identificar-

lo és important, sinó també establir mecanismes de suport tan materials com humans per 

tal d’encarar amb garanties l’impacte i la pressió que aquest fet comporta. La gestió del 

conflicte de valor està estretament lligada amb la consciència identitària del col·lectiu 

professional,per tant, estudiar com els resolen i quins materials utilitzen ens permetrà fer 

una radiografia sobre l’estat de la qüestió.  

Per la seva banda, el disseny de projectes és exercici necessari que ha de realitzar 

l’educador social dins de la complexitat dels casos i escenaris que s’enfronta. Per això, 

en funció de com aquesta activitat estigui integrada en la pràctica laboral ens permetrà 

estudiar quina cultura professional impera en el col·lectiu. Si més actuadora-

aplicacionista, basada amb una lògica mecanicista. O bé, una cultura reflexiva-creadora 

(lògica sistèmica) més adequada a les particularitats de l’actual realitat social. 

 

Paraules clau: conflicte de valors, identitat, disseny, cultura professional, Educació 

social.  
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Resumen 

 

Este es un trabajo de investigación sobre cómo se está consolidando la identidad 

profesional y qué tipo de profesionalidad se está construyendo a través del análisis de 

dos aspectos básicos: los conflictos de valor y  las formas de planificación de los 

educadores sociales. Por esto, se ha realizado un cuestionario que se ha hecho llegar a 

los colegios de educación social en España.  

Por las características del perfil profesional del educador social, a menudo se encuentra 

con situaciones que implican la vivencia de un conflicto de valor, no sólo identificarlo 

es importante, sino también establecer mecanismos de soporte materiales como 

humanos para encarar con garantías el impacto y la presión que este hecho comporta. La 

gestión del conflicto de valor se encuentra estrechamente ligada con la consciencia 

identitària del colectivo profesional, por lo tanto, estudiar cómo lo resuelven i que 

materiales utilizan nos permitirá hacer una radiografía sobre el estado de la cuestión.  

Por otro lado, el diseño de proyectos es un ejercicio necesario que deben realizar los 

educadores sociales dentro de la complejidad de los casos y escenarios que afronta. Por 

esta razón, en función de cómo esta actividad sea integrada en la práctica laboral nos 

permitirá estudiar qué cultura profesional impera en el colectivo. Si más actuadora-

aplicacionista, basada des de una lógica mecanicista. O bien, una cultura reflexiva-

creadora (lógica sistémica) más adecuada a las particularidades de la actual realidad 

social.  

 

Palabras clave: conflictos de valor, identidad, diseño, cultura profesional, Educación 

social. 
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Summary 

The aim of this exploratory analysis research is to know the opinion of the Spanish 

social workers on four important interesting topics for the profession: the value conflict 

management, the identity, the professional role and the importance of the 

socioeducational project planning. 

Regarding the characteristics of the social worker, this one often finds himself in 

situations that may involve the experience of some kind of conflict management. Not 

only detecting these situations becomes important, but also establishing material and 

human helping mechanisms to face the impact and the pressure that this job involves. 

For this reason, being the social work still a young profession, it must strengthen the 

concepts that make important its role into the current society. That is why the 

professional identity represents something to take in account to reach its aims. And this 

is an aim that must be built from the consensus of all. Not only this, socioeducational 

professionals must be more and more encouraged to adopt a reflexive attiude when it 

comes to investigation, in order to face with enough solvency and professionality the 

responsabilities assigned to them. 

Finally, the socioeducational project designs represent a valuable exercise, considering 

that we are in a changeable context in which, making a decision, by a team of 

professionals, cannot be spontaneous or improvisated. 

 

Keywords: value conflict, social worker, identity, project design, professional attitude. 
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1. Introducció 

Aquest és un estudi sobre com s’està consolidant la identitat professional i quin tipus de 

professionalitat s’està construint a través de l’anàlisi de dos aspectes bàsics: com 

gestionen els conflictes de valor i quina forma tenen de planificar la seva acció els 

educadors socials. Per tal de conèixer l’estat de la qüestió, s’han elaborat dos 

qüestionaris que s’han fet arribar els col·legiats i col·legiades de l’Estat espanyol. El 

contingut del primer qüestionari persegueix l’objectiu de saber quin tipus de rol 

professional predomina actualment en la pràctica laboral de l’educació social. Si un 

perfil més actuador-aplicacionista o reflexiu-creador. Això significa que les preguntes 

estan enfocades en indagar com el professional entén el disseny dins de l’activitat 

professional, que implica la intervenció socioeducativa, que s’entén per treball en xarxa 

i quina relació hi ha entre el professional i l’àmbit formatiu/teòric (Annex p.1).  

Per la seva banda, el segon qüestionari entra més a fons en investigar si hi ha una 

consciència identitària compartida mitjançant l’anàlisi de les formes de gestió dels 

conflictes ètics. Això significa pregunta’ls-hi sobre: què els genera, com els resolen, 

quins recursos de suport utilitzen (Documents Professionalitzadors), quina imatge 

projecten cap a l’exterior com a col·lectiu o la relació entre la Universitat i el món 

professional (Annex p. 16).  

Els resultats que comentaré representen una primera aproximació, però realment 

significatiu si es té en compte que és tracta d’un camp d’investigació dinàmic i canviant 

i que requereix d’un seguiment per tal d’anar observant la seva evolució. En definitiva, 

el present treball persegueix l’objectiu d’identificar en quin punt es troba la construcció 

de la identitat professional dels educadors socials, com perceben el seu rol i quina 

professionalitat predomina. Per fer-ho, s’analitzen dos temes clau en la professió que 

indirectament ens parlen de la identitat professional. En primer lloc, i de forma 

preeminent, reflexionant sobre l’ètica en l’educació social entenent-la, tal i com faig 

referència en algun moment del marc teòric aprofitant unes paraules de Vilar (2013), 

com un company de viatge inseparable durant el desenvolupament de la pràctica 

professional. I en segon lloc, analitzant com s’integra i s’entén l’exercici de planejament 

de projectes socioeducatius en l’activitat diària dels educadors socials. L’estudi 

d’aquestes dos elements centrals en la pràctica professional a través de dos qüestions (la 

gestió de conflictes ètics i les formes de planificació educativa) ens proporcionen 
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elements per reflexionar i descriure el moment en el qual es troba la professió i per 

suggerir propostes de millora.  

 

2. Marc teòric i conceptual 

El marc teòric que a continuació presentaré està estretament relacionat amb el contingut 

dels dos qüestionaris. Recordem que els dos temes claus són, per una banda, com els 

educadors socials entenen la utilitat del disseny de projectes i a partir d’aquí, mirar de 

saber quina cultura professional és més freqüent. I per l’altre, com identifiquen i 

gestionen els conflictes de valor, ens proporcionarà una informació valuosa alhora de 

comprendre en quin moment es troba la identitat professional del col·lectiu. Doncs bé, 

primerament, s’explicarà el tipus de cultura professional (actuador-aplicacionista o 

reflexiva-creadora) i les característiques de la identitat. I posteriorment, s’entrarà 

directament els dos grans temes d’interès: les formes de planificació del disseny i la 

gestió dels conflictes de valor. De tal manera que es vagi comprenent el contingut del 

qüestionari, tenint present que cadascuna de les preguntes estan fonamentades a partir 

d’aquesta explicació teòrica.   

2.1. Sobre les cultures professionals. 

Doncs bé, pel que fa al tipus de cultura professional, com deia abans, cal diferenciar-ne 

dos. Per una banda, l’actuador-aplicacionista (o paradigma tècnic) i per l’altre, el 

reflexiu-creador .  

El paradigma tècnic es basa en la idea que el professional ha de disposar d’unes 

competències necessàries per desenvolupar satisfactòriament la seva feina, és a dir, 

davant d’una dificultat pot fer dues coses. Per una banda, pot resoldre el problema, 

sempre i quan el coneixement que disposa és l’adequat per solucionar-lo. I per una altra, 

pot derivar el problema a un altre membre de l’equip de treball més qualificat. Això 

significa que el paradigma tècnic segueix una lògica mecanicista (racionalitat cartesiana) 

en el qual allò complex es pot descomposar en unitats menors i on cada un dels actors 

que hi participen mantenen una relació causal (Stenberg, 1986).  

Això significa que el professional actuador-aplicacionista ha de ser una persona 

especialitzada, un bon dominador d’una tècnica acurada que li permeti aconseguir el 
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que se li demana. Té uns coneixements fragmentaris de la seva professió, en detriment 

d’una dimensió intel·lectual més global, però a canvi d’això ha d’estar format en 

“competències” tancades (Riberas, Vilar i Mora, 2013: 22). D’alguna manera, és un 

tipus de professionalitat amb una perspectiva limitada a allò que és immediat en l’espai 

i el temps (percepció concreta, immediatesa). És a dir, l’activitat professional 

s’interpreta exclusivament com una acció resolutiva vinculada a l’especialitat.  

En aquest context, és una cultura on la capacitació professional prové sobretot de 

l’experiència. Això vol dir que el professional sovint no té un interès en buscar nova 

informació vinculada amb el seu àmbit d’intervenció. Els anys d’experiència en el lloc 

de treball avalen cada una de les seves intervencions i aquesta s’acaba interpretant com 

una activitat intuïtiva. No només això, aquesta dinàmica pot derivar fins i tot cap a una 

actitud professional on hi ha una oposició entre la reflexió i l’acció. Davant d’aquest fet, 

es pot caure en una tendència, prenent les paraules de Planella i Vilar (2006: 33), on el 

professional de l’educació social no “repliqui” el camp de coneixement (els experts). 

Això condueix, entre d’altres coses, a generar una metodologia de treball introspectiva 

(tothom va a la seva), on hi ha serioses dificultats per construir una resposta conjunta en  

l’exercici professional. 

Lligat amb això, des del paradigma tècnic hi ha una circulació vertical del coneixement, 

potenciant així, una organització arbòria o piramidal. Això significa que el coneixement 

es crea i sorgeix, únicament, de la part més alta de la piràmide. En aquests latituds, no 

només es concentren pocs individus (els experts), sinó que aquests moltes vegades estan 

allunyats de la proximitat de la realitat. A més, aquests tipus d’estructura implica que 

els individus que es troben a la part inferior de la piràmide, siguin simples consumidors 

de coneixement, no tenen ni els mecanismes ni els espais per poder dir la seva. 

Per una altra banda, aquesta tipus de cultura ha desenvolupat una actitud professional on 

predomina la gestió científica dels sabers, descontextualitzada dels entorns socials on es 

produeixen els fenòmens que es pretenen modificar. És a dir, es parteix de la idea que 

un disseny és vàlid per ell mateix, al marge de la realitat específica on s’hagi d’aplicar 

(Riberas, Vilar i Mora (2013: 23). En definitiva, aquest és un model homogeneïtzador 

que li treu importància a les aportacions de les individualitats i on l’elaboració del 

coneixement es desenvolupa de forma tancada i poc participativa. Segons Caride (2005: 

96) citant Ya Henz (1968: 18), la teoria sense pràctica és difícilment possible. I la 
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pràctica sense teoria és possible però és bàsicament problemàtica i perillosa per 

l’educador/a professional; en molts casos s’hauria de qualificar d’irresponsable.    

Com alternativa al paradigma tècnic, trobem el paradigma reflexiu-creatiu. Aquest es 

desenvolupa sobre una lògica sistèmica en el qual el tot és el resultat de la interacció de 

les variables. A diferència de la lògica mecanicista que, recordem, les variables actuen 

de manera independent i la seva relació és purament causal, un treball en cadena sense 

cap més tipus de relació entre elles que la merament establerta o prefixada per un ens 

superior. En la sistèmica, és justament la interacció entre les variables i sobretot, la 

qualitat d’aquesta relació, la que determina el resultat. Des d’aquest punt de vista, hi ha 

un canvi radical alhora d’entendre l’exercici de l’activitat professional.  

El fet de trobar-nos dins d’un context dinàmic i canviant, segons Riberas i Vilar (1004: 

132) mencionant Guzmán, Riberas, Sogas i Boadas (2013: 12), la identitat dels 

educadors socials ha d’acreditar capacitats, competències, habilitats i coneixements 

polivalents i diversos, amb els quals pugui interpretar i projectar en tota la seva 

complexitat la reflexió-acció socioeducativa. Tal és així, com assenyala Morin (2006), 

que els efectes de l’acció només es poden considerar a curt termini. La predictibilitat a 

mig o llarg termini s’escapa del control del planificador. 

Això ens porta a dir, segons Caride (2005: 44-45), que la pedagogia social ha de tenir en 

compte els següents aspectes: la flexibilitat de l’estructura conceptual, consciència de 

provisionalitat dels models descriptius i prescriptius, la possibilitat d’ampliar el camp de 

coneixement agafant com a suport l’aspecte social i educatiu, la coexistència de 

diversos projectes formatius i professionals i finalment, la participació de diferents 

agents socials i actors pedagògics. Significa que l’activitat de dissenyar projectes 

requereix d’una contextualització d’acord amb les característiques del territori i que no 

sigui possible l’aplicació automàtica d’estratègies tancades que s’han elaborat al marge 

d’aquest (Riberas, Vilar i Mora, 2013: 25). El professional desenvolupa un paper actiu 

en la construcció del saber i no es dedica a l’aplicació rutinària i impersonal de mesures 

generalistes.  

Això significa que la capacitació professional deriva de la reflexió i l’experiència, de la 

col·laboració professional, d’una actitud de recerca (lectura regular de material 

científic/acadèmic) i d’una participació significativa en tasques de formació que 

inclouen cursos de naturalesa teòrica. És a dir, s’entén l’activitat des d’una vessant 
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racional i no només intuïtiva. En definitiva, segons Caride (2005: 78) és una 

investigació que es desenvolupa des d’una visió dinàmica de la realitat reconeixent que 

molts dels fenòmens i problemes socials es troben interelacionats. Això exigeix de 

models metodològics flexibles, la participació dels agents implicats en l’acció educativa 

i la posada en escena dels valores.     

En aquest escenari, la utilització d’una estructura sistèmica per part del model crític-

reflexiu, inevitablement, condueix a anomenar la importància que juga l’organització en 

xarxa. Aquesta es vol allunyar de l’estructura tecnocràtica (organització arbòria o 

piramidal) i aproximar-se a una estratègia col·lectiva, basada en la construcció conjunta 

a partir de la participació de tots els actors implicats. 

L’aproximació individualista-atomista (utilitzada majoritàriament per economistes i 

psicòlegs) veu els actors com ens individuals actuant i prenent decisions sense 

contemplar el comportament dels altres actors. Les explicacions individualistes 

normalment ignoren el context social en qual l’actor està immers. Pel contrari, l’anàlisi 

de xarxes  pressuposa que qualsevol actor participa en un sistema social amb molts 

d’altres actors que es converteixen en el seus punts de referència (Knoke  i Kuklinski,  

1982: 37).  

L’anàlisi de xarxes té com objectiu central l’estudi de l’estructura social, on l’estructura 

representa les regularitats de les pautes de relacions. L’organització de les relacions 

socials es converteix, així, en un element molt important alhora d’analitzar les propietats 

estructurals de les xarxes on els individus estan immersos i per detectar fenòmens 

socials emergents que no tenen lloc al nivell de l’actor individual (Rodríguez, 2005: 10). 

Així doncs, els processos i els comportaments socials s’han d’explicar en relació a la 

xarxa de relacions que connecten els actors. Aquestes relacions socials són independents 

dels actors, dels seus valors o creences i juguen un paper principal alhora de distribuir 

de forma diferencial recursos escassos, com per exemple: informació, recursos 

econòmics, poder, etc. (Wellman, 1983: 45). Les unitats rellevants d’anàlisi són les 

relacions entre individus, grups, organitzacions o societats.  

Des d’aquest punt de vista, quan parlem de relacions en l’àmbit professional s’ha de 

tenir en compte les formes de comunicació entre professionals i equips. Depenent del 

tipus de comunicació que presenten els diferents agents implicats, podem extreure una 

informació valuosa en el moment d’analitzar la qualitat de la xarxa. Segons Vilar (2008: 
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273) podem distingir quatre tipus de forma de comunicació entre professionals, entenen 

que aquests es troben en un mateix escenari d’intervenció tot i que provenen d’àmbits i 

organitzacions diferents (educació social, treball social, psicologia, administració 

pública, etc.).  

En aquesta sentit, en primer lloc, hi ha situacions on podem trobar una absència de 

comunicació entre els agents participants, és a dir, propostes independents que s’ignoren 

entre elles. Per exemple; diverses organitzacions socials en defensa dels drets de la 

infància intervenen al barri del Raval de Barcelona amb la finalitat de cobrir una sèrie 

de necessitats, com a conseqüència de la situació de pobresa que viu el nucli familiar de 

l’infant o adolescent. Aquests organitzacions, tot i perseguir els mateixos objectius en 

un mateix context, no desenvolupen cap tipus de relació entre elles. L’absència de 

comunicació es tradueix en la instauració d’unes dinàmiques on tothom va a la seva, tot 

i conviure en un mateix marc d’actuació.  

En segon lloc, hi ha la coordinació entre professionals o equips. Des d’aquí es llancen 

propostes independents que s’informen entre elles (mutidisciplinarietat). Què vol dir 

això? Canviem d’exemple. Ara posem pel cas que volem definir el concepte d’infància. 

Tanmateix, la diversitat de disciplines (psicologia, educació social, dret, pedagogia, etc.) 

que treballen amb aquest col·lectiu fa que cada una d’elles elabori una definició 

particular, sense consolidar una única definició. Des d’aquesta perspectiva es parlaria de 

coordinació, quan realment només hi ha una mera coneixença del que fa l’altre, sense 

tenir cap interès per construir de manera conjunta una única proposta.    

En tercer lloc, Vilar (2008: 273) esmenta la cooperació. Significa que són propostes 

interdependents que es construeixen de forma simultània (interdisciplinarietat). 

Recuperant l’exemple d’abans, des d’aquesta forma de comunicació, ens hauríem de 

preguntar si seríem capaços de veure una única imatge d’infant, independentment del 

tipus d’ulleres que ens posem, entenent aquest parell de vidres correctors com les 

diferents disciplines que hi treballen.  

En  últim lloc, la construcció conjunta representa l’elaboració d’una única proposta 

(transprofessionalitat). És a dir, imaginem-nos que totes les diferents disciplines o 

professions han estat capaces de donar una única definició d’infància, fruit de la 

participació directa i activa de cada un dels agents professionals implicats. Com 

indiquen Vilar, Riberas i Rosa (2014: 138), Es tracta d’una nova perspectiva (sobretot 
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d’una nova actitud) que busca la comprensió global d’una situació, més enllà de les 

constriccions que cada disciplina imposa en l’aproximació a l’estudi de la realitat. 

Comporta superar les fronteres clàssiques del coneixement i en aquest sentit adopta un 

enfocament eclèctic i constructiu, de caràcter contextualitzador.  

Fent un pas més endavant, es pot dir que el treball en xarxa és un treball sistèmic de 

col·laboració i complementació entre els recursos locals d’un àmbit territorial. És més, 

que la coordinació entre agents (intercanvi d’informació), és una articulació comunitària 

per tal d’evitar duplicitats, competència entre recursos, descoordinació i amb la finalitat, 

entre d’altres, de potenciar el treball conjunt (Ballester,  Orte, Oliver  i March, 2004: 2). 

És un model d’organització alternatiu als tradicionals organigrames jeràrquics, capaç 

d’integrar institucions i actors en un mateix pla d’igualtat, units per l’interès comú, 

primer per compartir l’anàlisi de les necessitats i els projectes, i segon, per coordinar 

l’acció socioeducativa des d’una manera integral i coherent (Longás, Civís i Riera,  

2008: 306).  

Síntesi 

 Actuador-aplicacionista: 

1. Segueix una lògica mecanicista (acció resolutiva vinculada a 

l’especialitat).  Model homogeneïtzador.  

2. La capacitació professional prové de l’experiència. S’acaba 

interpretant com una activitat intuïtiva. 

3. Oposició entre reflexió i acció. 

4. Circulació vertical del coneixement. 

 Reflexiu-creador : 

1. Segueix una lògica sistèmica (professional format en competències, 

habilitats i coneixements diversos per tal d’interpretar i intervenir 

dins d’una realitat social complexa. 

2. Capacitació professional derivada de la reflexió, recerca i formació. 

3. Flexibilitat de l’estructura conceptual. Consciència de provisionalitat. 

4. Treball en xarxa (construcció conjunta del coneixement mitjançant la 

participació de tots els agents implicats). 
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2.2. Sobre la identitat professional. 

A continuació, pel que fa el tema de la identitat. En la pràctica professional de 

l’educació social, com en d’altres professions, les qüestions morals sorgeixen quan hi ha 

una autoconsciència de les conseqüències de l’activitat que s’està portant a terme. 

Aquest nivell d’autoconsciència es desenvolupa com a conseqüència d’un procés de 

revisió sobre el sentit d’utilitat de la professió envers la societat. Així mateix, també, 

determina la construcció de la pròpia identitat professional. No podem parlar de 

consciència moral sense parlar de consciència identitària (Vilar, J. 2013: 77). 

Com assenyala Ibañez (2003: 99), la identitat no és una cosa fixa i immutable, amb 

propietats que puguin transcendir els contextos culturals, geogràfics i temporals. No pot 

separar-se de la societat i de les circumstàncies on està definida, perquè aquestes són les 

condició que en fa possible la definició i l’ús social. En definitiva, la forma com 

entenem la identitat, doncs, depèn directament de la societat, la història i els grups que 

han participat en la seva interpretació i narració. No només això, segons Orteu (2012: 12) 

el treball té el valor de desenvolupar la construcció de vincle social, com per exemple: 

els ideals socials (tenir una carrera, tenir una feina) o elements d’identificació (sentir-se 

d’una categoria sociolaboral, pertànyer a un grup social de treball o professió). 

En el procés de construcció de la identitat professional, no totes les professions han 

seguit el mateix camí. És a dir, no totes han realitzat el mateix exercici de 

conscienciació moral i identitària. Mentres determinades professions la dimensió ètica 

està teoritzada i plenament normalitzada en el dia a dia de l’activitat laboral, en d’altres, 

com l’educació social, la reflexió moral sobre l’exercici de la pràctica laboral no està 

tan desenvolupada. Segurament, el fet de ser una professió jove i històricament ubicada 

en una cultura actuadora i poc reflexiva ha comportat el distanciament entre l’activitat 

quotidiana i la reflexió moral (Vilar, 2013: 78). D’aquest fil argumental, Núñez (2002: 

38) comenta que la formació dels educadors socials ha vingut marcada per la petjada de 

l’acció. Davant d’això, s’ha de prendre una certa posició crítica, doncs l’acció no ha de 

confondre’s amb l’empíria, sinó assentar-se amb marcs conceptuals que possibilitin la 

revisió i la posada al dia de les pràctiques professionals i facin d’obstacle a la rutina i al 

conformisme.   

La gran majoria de les professions i sobretot aquelles que tenen un llarg recorregut 

històric (com poden ser la medicina, el magisteri o el dret) s’han construït des d’un 
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procés deductiu, és a dir, començant per un tronc central i anant cap a la progressiva 

especialització. Però en canvi, l’educació social s’ha construït des d’un procés inductiu. 

Això representa seguir l’ordre invers. És a dir, àmbits socioeducatius diferents que 

s’han acabat unint en una única professió. En certa manera, com indica Vilar (2013: 81): 

En lugar de haber hecho un proceso deductivo hacia la especialización, que asegura el 

sentido de pertenencia a un colectivo que es el punto de partida, ha hecho un proceso 

inductivo donde predomina la especialidad inicial de procedencia y donde la identidad 

profesional es el punto de llegada. 

Portat a l’extrem, com assenyalen Planella i Vilar (2006: 174), ens trobem que 

professionals que estan en àmbits diferents gairebé no es reconeixen dintre de la 

mateixa professió. Els mateixos autors remarquen que aquest fenomen es produeix com 

a conseqüència de la influència encara present d’haver passat de manera molt ràpida de 

ser una ocupació a una professió.  

Tanmateix, tots aquests avenços no amaguen algunes de les dificultats, encara no 

resoltes, que presenta l’educació social. El gran problema d’algunes professions joves és 

precisament que la debilitat de la pròpia identitat, que encara està en procés de 

construcció, dificulta la creació d’un sistema compartit respecte el sentit ètic de la 

pràctica laboral i de la gestió dels possibles conflictes de valor, on massa sovint es 

continuen gestionant des de l’esfera privada dintre d’unt servei públic, l’exercici 

professional (Vilar, 2013: 80).  

Com a conseqüència d’aquesta debilitat identitària, els educadors socials corren el perill 

de perdre la raó de ser de la seva activitat professional, on moltes vegades aquesta 

continua lligada a la demanda particular de l’agent que emet l’encàrrec (administració 

pública, empresa privada, equip de direcció d’una entitat, etc). L’encàrrec és extern a 

l’educador, però en el moment d’abordar les dificultats i els conflictes que es 

reprodueixen durant el desenvolupament de l’activitat, si hi ha una identitat professional 

sòlida, el professional hi podrà recórrer per tal de gestionar amb més seguretat i 

reconeixença, les situacions de dubte, tensió o malestar. Com indica Vilar (2013: 97): 

Así pues, ha hecho falta preguntarse: ¿Nosotros, quiénes somos: lo que hacíamos como 

ocupación inicial, lo que en cada momento nos vayan encargando que hagamos, lo que 

la sociedad desde su forma de entender la realidad cree que debemos ser o lo que 
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colectivamente queremos ser ahora, a partir de la definición de una identidad que 

descansa en unos valores y unos principios?  

La identitat professional és una construcció dinàmica formada per dues grans 

estructures. En primer lloc, trobem el nucli intern o estructura profunda que representa 

la base de la identitat. Aquesta estructura és el resultat de la interacció de tres elements: 

l’autoimatge (qui som, com ens veuen), la funció social o missió de la professió (què 

oferim) i els valors que l’orienten (a què ens comprometem, què li dóna sentit). La 

construcció de l’estructura profunda implica fer explícit cada un d’aquests tres elements, 

amb la finalitat que siguin reconeguts i compartits per tot el col·lectiu de professionals. 

Una cop s’han fet explícits i conscients, es converteixen en el fonament, amb l’essència 

no negociable de la professió que s’ha construït a partir del consens (Vilar, 2013: 99) 

En segon lloc, la identitat professional ha de disposar d’una estructura superficial o 

externa, que és el conjunt d’evidències visibles que es mostren a la ciutadania i a les 

altres professions. És la imatge pública que es projecta, com per exemple: les funcions 

de l’educador/a social, els llocs de treball on desenvolupa la seva activitat, la manera 

d’organitzar-se el tipus de tasques que es porten a terme o el tipus de discurs que es 

mostra. Aquests aspectes són negociables amb la societat i amb els agents contractants, 

sempre i quan no es vulneri l’estructura profunda, que és innegociable (Vilar, 2013: 

100).  

Consolidar aquest marc identitari comú, com diu Vilar (2013: 87), tot i que presenta la 

seva dificultat, ha de permetre construir un sistema de valors que serveixi de referència 

per a tota la professió. En aquest,sentit, hi han ajudat i molt tres esdeveniments: l’any 

2007 amb la constitució del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras 

sociales (CGCEES) i la publicació per ASEDES, al mateix any, del llibre Documentos 

profesionalizadores. I finalment, l’any 2009 amb l’inici dels nous estudis de grau en 

Educació Social dintre del Pla Bolonya.  

Pot semblar estrany, però ens podem preguntar si abans del 2007 no hi havia cap 

definició sobre l’educació social. Sí que n’hi havia. Tanmateix, va arribar un punt que 

era necessari elaborar una definició legitimada pel propi col·lectiu, és a dir, que fos 

capaç de superar els àmbits i espais de treball, molts d’ells encara fonamentats des de 

l’especialització. Per exemple, la funció socioeducativa podia centrar-se des d’un 

col·lectiu específic de treball; infància a l’adolescència, drogodependència, tercera edat 
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o immigració. Fins a l’agent que emetia l’encàrrec; administració, una entitat social o 

una institució privada. Davant d’aquest desgavell, el primer apartat dels Documents 

professionalitzadors, ofereix una definició consensuada per tot el grup professional que 

persegueix trencar amb la barrera dels àmbits de treball i donar comptes amb garanties 

del tipus de professional que és l’educador i l’educadora social, les seves 

responsabilitats professionals així com la praxis que desenvolupa ASEDES (2007: 7). 

Segons Vilar (2013: 88), ara s’inicia una etapa on s’ha de prioritzar el desenvolupament 

d’un exercici cap a fora, és a dir, donar a conèixer a les altres professions, administració 

i a la societat en general, la utilitat d’una professió que es preocupa per millorar la vida 

social des d’una perspectiva socioeducativa.  

En aquest sentit, el codi deontològic és un bon exemple per entendre el repte al qual 

s’enfronta la professió, no només per la funció que té d’orientar cap a l’excel·lència 

l’activitat professional i crear una certa cultura moral que garanteixi el compliment de la 

funció social assignada de manera honesta, sinó també perquè, en presentar-se 

públicament (Documents professionalitzadors), s’està indicant quins són els 

compromisos que adopten el educadors amb la societat i els mecanismes que 

s’estableixen per autoregular-se. El “codi” assegura  el reconeixement públic de 

l’exercici laboral i a la vegada contribueix, també, a la consolidació de la identitat del 

grup (Vilar, 2013: 106).  

 

Síntesi (I) 

 No podem parlar de consciència moral sense parlar de consciència 

identitària. 

  Amb un període de temps relativament breu i de manera mot ràpida, 

l’educació social ha passat d’una ocupació a una professió. Això significa: 

1. La consciència identitària no està tan desenvolupada con en altres 

professions més consolidades. 

2. Debilitat de la pròpia identitat que encara es troba en un procés de 

construcció. 

 



18 
 

Síntesi (II) 

 La identitat professional és una construcció dinàmica formada per dues grans 

estructures: 

1. L’estructura profunda (l’autoimatge, la funció social o missió de la 

professió i els valors que l’orienten. 

2. L’estructura superficial (és la imatge pública que es projecta) 

 Cal destacar els Documents Professionalitzadors com un recurs que serveix 

de pont d’unió entre la base de la identitat dels educadors socials (estructura 

profunda) i la societat (estructura superficial). 

 Ara s’inicia una etapa on s’ha de prioritzar el desenvolupament d’un exercici 

cap a fora. Donar a conèixer a la societat la utilitat de la professió. 

 

2.3. Sobre el disseny de les accions socioeducatives. 

Arribats en aquest punt, entrem a fer la descripció teòrica dels dos grans temes d’aquest 

estudi que recordem són: el disseny de projectes i la gestió dels conflictes de valor. Molt 

breument. Pel que fa el primer, estem interessats en analitzar quin tipus de 

professionalitat s’està construint (si més actuadora o bé reflexiva) i per saber-ho, de 

manera indirecta, es pregunta els col·legiats quin és el paper que desenvolupa el disseny 

de projectes socioeducatius en el desenvolupament de l’activitat laboral. Per la seva 

banda, la gestió dels conflictes de valor, com veurem més endavant, centre el punt 

d’interès en estudiar com es resolen aquestes problemàtiques, per després començar a 

interpretar en quin moments es troba la identitat professional en l’educació social. 

Què és el disseny d’un projecte? De fet, els dissenys representen una transició lògica de 

les idees a les accions (Riberas, Vilar i Mora, 2013: 39). Per començar, cal destacar que 

a partir d’aquest moment ens referirem a l’acció genèrica d’elaborar un disseny amb 

l’expressió planejament (Riberas, Vilar i Mora, 2013: 40). A més, ens referirem 

bàsicament a projectes d’intervenció socioeducativa, on distingirem unes etapes 

fonamentes: el diagnòstic, la planificació, l’aplicació i l’avaluació.  

La finalitat d’un projecte socioeducatiu o una política pública, allò que justifica la seva 

existència, hauria de ser el fet de reduir al màxim possible un determinat problema 

social. Aquest pot conceptualitzar-se com l’existència d’una discrepància entre allò que 
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Taula I. Fases i progressió del disseny 

 

 

 

 

 

                                                                      

és (l’estat actual) i allò que hauria de ser (l’estat desitjat). L’objectiu del projecte 

socioeducatiu consistiria en modificar l’estat actual de coses, mitjançant el conjunt 

d’intervencions que es prevegin en cada cas, per tal d’aproximar-se a la situació 

desitjada (Casado, 2009: 7). En definitiva, en la intervenció ha d’existir una connexió 

realista entre el problema a resoldre o la situació a millorar i el que aporta el programa 

per tal d’assolir l’escenari desitjat (Blasco, 2009: 14). 

Doncs bé, com es pot observar a la Taula I, des d’aquesta perspectiva, el professional 

identifica una línea estratègica de treball i, a partir d’aquí, segueix els quatre punts 

bàsics d’allò que denominem l’espiral autoreflexiva: planifica la seva actuació en un 

període determinat de temps específic, aplica les accions previstes en el disseny inicial, 

observa els efectes produïts, els analitza i en treu conclusions que reverteixen 

directament en la planificació inicial, cosa que reorienta el procés i permet elaborar el 

disseny d’un segon tram per a un període específic. I així successivament fins arribar al 

tancament del treball (Riberas, Vilar i Mora,  2013: 28 esmentant a Carr i Kemmis, 

1988: 197).  

 

 

  

  

 

 

 

 

     

Espiral autoreflexiva (investigació-acció) 

Font: Riberas, G., Vilar, J., Mora, P. (2013). Elaboració de projectes socials. Disseny de les accions 

socioeducatives. Barcelona: Claret. 
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El disseny de projectes socioeducatius és un exercici que els educadors socials han 

d’integrar, plenament, en la seva pràctica professional, no només per desenvolupar 

l’activitat laboral de manera correcta i satisfactòria, sinó també per oferir a la societat 

una imatge de responsabilitat i de planificació. Segons Planella i Vilar (2006: 184), la 

qüestió fonamental que no es pot perdre de vista és que la millora en els processos de 

disseny i planificació és una exigència que apel·la directament a la responsabilitat de la 

professió. Ambdós autors continuen, assenyalant que l’educació social cada cop es troba 

més a prop d l’educació formal en el moment que és conscient sobre el que vol treballar 

en cada àmbit, actua amb la intencionalitat d’assegurar uns efectes, sistematitza les 

seves actuacions i a la vegada desenvolupa la seva activitat en contextos on es reconeix 

el seu paper professional.  

Des d’aquest punt de vista, segons Riberas, Vilar i Mora (2013: 42): 

Per aquesta raó no hem de renunciar al propòsit d’assolir uns graus mínimament 

tolerables d’ordre, eficàcia, sentit i coherència en les accions socioeducatives, entre 

d’altres qüestions perquè en nom de l’atzar, l’espontaneïtat i la intuïció sovint es 

realitzen actuacions que qualificaríem, almenys, de dubtoses, per no dir improcedents o, 

fins i tot, de nefastes.  

Així doncs, la importància de la planificació en els projectes socioeducatius és un 

element més de la tasca professional dels educadors socials que requereix d’un rigor i 

una eficàcia considerable, tenint present la responsabilitat que han dipositat persones 

que es troben en una situació de vulnerabilitat. Com remarquen Planella i Vilar (2006: 

185), fracasan los diseños, no las personas sobre las que éstos se aplican. Per aquesta 

raó trobo oportú descriure de manera ràpida, les quatre fases del planejament de la 

intervenció: diagnòstic, planificació, aplicació i avaluació (Veure Taula I). 

La primera de les fases, el diagnòstic, té dos objectius fonamentals: descriure la situació 

real que s’està analitzant per arribar a identificar la problemàtica que es vol tractar amb 

el projecte (diagnòstic pròpiament dit), i establir la temàtica que respon als aspectes 

fonamentals que es poden solucionar, millorar o reduir, un cop s’han considerat de 

manera realista les possibilitats d’intervenció (pronòstic). (Riberas, Vilar i Mora,  2013: 

71).  
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És una etapa d’investigació, d’anàlisi detallat de dades, com per exemple el marc 

històric del barri, tipus de carrers i places, potencial econòmic de la zona, nivell de vida, 

esperança de vida de la població, accés als recursos, taxa d’atur, etc. Seguidament, la 

fase d’observació i descripció també ha de contemplar l’exercici de detecció de 

necessitats. És el que esmentava anteriorment. Identificar quina o quines són les 

discrepàncies entre allò que és (estat actual) i allò que s’hauria de canviar (l’estat 

desitjat). Això, implica també un treball de recollir opinions, agrupar-les i després 

sistematitzar-les.  

Tal i com expressen Domínguez i Simó (2003: 31) mencionant Pérez, Rojas i Fernández 

(1998), aquesta metodologia s’empara molt en els primers passos d’una investigació per 

obtenir informació destinada a estudis posteriors. Les seves característiques, bàsicament, 

són la no-manipulació de variables, el paper passiu de l’investigador, que registra i 

descriu les variables tal i com ocorren en la situació, el menor grau de sistematització i 

la pretensió de detectar les regularitats o diferències (o ambdues) de l’objecte d’estudi. 

Generalment s’aplica en ambients naturals i sense cap control ni d’artificialitat.  

La segona fase del planejament, la planificació, tracta en realitat del projecte en si. 

L’avantprojecte (diagnòstic) només és una definició d’intencions, no el 

desenvolupament de les accions reals. En aquesta línia, segons Riberas, Vilar  i Mora 

(2013: 80) distingeixen quatre apartats que configuren la planificació, tot i que jo només 

en comentaré tres. En primer lloc, en l’emmarcament o  marc de referència bàsic, 

s’inclouen totes aquelles informacions que determinen el marc on se situa la intervenció 

i que determina les característiques de la gestió i organització, així com dels aspectes 

educatius.  

En segon lloc, cal destacar els aspectes educatius i socials. Perquè hi hagi realment una 

proposta educativa, cal poder respondre la pregunta què s’ensenya, què s’aprèn?. Això 

significa que tots els recursos socioeducatius han de poder descriure de forma explícita i 

ordenada quins són els continguts que es treballen en forma de currículums (Riberas,  

Vilar i Mora, 2013: 81).  

I el tercer apartat de la planificació és la concreció temàtica i la metodologia. El primer 

pas consisteix a fer la concreció temàtica, és a dir, la traducció dels objectius en blocs de 

treball organitzats. Segons Riberas Vilar i Mora (2013: 82)  el mecanisme té dos passos 

complementaris: en primer lloc, traduir els objectius en habilitats o fets observables que 
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facilitin la tasca educativa (les mateixes habilitats i destreses que després ens serviran 

d’indicadors). I en segon lloc, és important identificar aquells coneixements que l’usuari 

no posseeix o ha perdut i que pel fet de no tenir-los (ja sigui per l’edat del destinatari o 

per la seva situació vital i personal, individual o de grup) manifesta una manca o 

situació problemàtica que és objecte del projecte. Pel que fa el mètode, segons Ander-

Egg (1987: 124), és el camí que s’ha de seguir mitjançant una sèrie d’operacions, regles 

i procediments fixats d’antuvi, de forma voluntària i reflexiva, per aconseguir un 

determinat fi que pot ser material o conceptual.  

Deixant enrere la fase de la planificació, encarem ara el disseny de l’aplicació. Aquesta 

es caracteritza pel fet de dur a terme les tasques definides en la planificació mitjançant 

el desenvolupament dels projectes, els programes o les unitats de programació (Riberas, 

Vilar i Mora, 2013: 93). En certa mesura, tot el treball realitzat en l’etapa anterior 

(planificació) pot fracassar si no es tenen en compte quins mecanismes s’utilitzaran per 

a la seva implementació en el territori. És a dir, donades una determinada problemàtica 

social i una intervenció pública (o intervenció socioeducativa) dissenyada per donar-hi 

resposta, el següent pas consisteix a passar a l’acció i assegurar que la intervenció 

s’executa de forma adequada per tal de poder assolir els resultats esperats (Lázaro i 

Obregón,  2009: 5). 

Canviant de tema i dirigint-nos cap a l’última etapa del planejament, l’avaluació, 

representa l’instrument que ens permet organitzar la comparació entre la situació 

prevista inicialment i la situació real. Aquesta comparació ens ha de proporcionar 

informació del grau d’assoliment i d’impacte del que inicialment havíem previst, així 

com també dels diferents factors (o raons) que han possibilitat o han dificultat aquest 

apropament (Riberas, Vilar i Mora, 2013: 127).  La avaluació és una fase del cicle 

d’intervenció, aquella que permet la millora dels programes i el control, per part dels 

agents socials, dels resultats de les accions implementades (Fernández-Ballesteros, 1995: 

71). Ara bé, com destaquen March i Orte (1993: 50), en el camp socioeducatiu durant 

molt temps no se l’hi ha concedit la importància cabdal que es mereixia. L’avaluació 

dels serveis socials a Espanya, fins fa poc, s’ha presentat poc desenvolupada i ubicada 

dintre d’una cultura tradicionalment poc avaluativa.   

En aquest sentit, si l’avaluació té un sentit és, fonamentalment, perquè implica l’exercici 

de prendre decisions d’acord amb els resultats que s’han obtingut en relació al programa 
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avaluat. Amb tot això, la presa de decisions implica la realització d’una negociació, 

d’un diàleg, d’una transacció entre els diferents sectors implicats (educadors socials, 

administració, òrgans de direcció, usuaris, etc.). Des d’aquest escenari, March i Orte,  

(2004: 8)  consideren que: 

Por tanto, en la construcción de este modelo evaluativo para la educación social, 

considero que el enfoque centrado en la toma de decisiones para la mejora de los 

programas, es el que mejor se adapta a los objetivos que la intervención socioeducativa, 

y todo ello dentro de un planteamiento de evaluación formativa. 

L’avaluació formativa es realitza durant la implementació de la proposta d’intervenció. 

Té la finalitat d’indicar-nos quina és l’evolució que s’experimenta en el context 

d’intervenció mitjançant la comparació de la situació real amb la situació prevista 

teòricament, de manera que puguem reorientar el procés (Riberas, Vilar i Mora, 2013: 

141). Aquest tipus d’avaluació té un caràcter marcadament educatiu, ja que ens permet 

anar corregint  durant tot el procés de planejament i facilitar la localització de les 

necessitats en cada un dels moments d’anàlisi. 

En aquest escenari, Riberas, Vilar i Mora  (2013: 130) informen que alguns dels 

elements bàsics que l’avaluació ha d’incloure tant en la seva conceptualització com en 

la seva implementació és, en primer lloc, la investigació aplicada. Segons Gómez 

(2005-2006: 164), l’avaluació és una qüestió tècnica, associada a la metodologia 

professional d’intervenció, però també és una garantia de qualitat, ja que avaluar 

adequadament és un indicador de qualitat de l’acció professional.  

Així mateix,  ha de comptar amb la implicació de les persones afectades, professionals i 

no professionals, per assegurar que tothom tingui consciència del procés en què s’està 

participant (Riberas, Vilar i Mora,  2013: 130). No és una disciplina tècnica només per a 

persones especialitzades. Ha de ser una activitat quotidiana de tots aquells que treballen 

en la institució, per així millorar el seu desenvolupament tan personal com institucional 

(Segone, 1998: 5). 

Per últim, l’avaluació és un procés dinàmic. Implica canvi, activitat, transformació, 

reorientació i feedback, entre d’altres. Per això, el disseny no ha de ser estàtic i tancat, 

sinó flexible i obert, permeten la introducció de modificacions i correccions durant el 

procés d’avaluació (Gómez, 2005-2006: 171).  
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Síntesi 

 La intervenció és una connexió realista entre el problema a resoldre o la 

situació a millorar i el que aporta el programa per tal d’assolir l’escenari 

desitjat. 

 La millora en els processos de disseny i planificació és una exigència que 

apel·la directament a la responsabilitat de la professió. 

 En nom de l’atzar, l’espontaneïtat i la intuïció sovint es realitzen actuacions 

que qualificaríem de dubtoses i improcedents.   

 Fracassen els dissenys, no les persones sobre les quals aquest s’aplica. 

 El Disseny d’un projecte l’integren 4 etapes: 

1. El diagnòstic 

2. La planificació 

3. L’aplicació 

4. L’avaluació 

 Al tractar-se d’un seguit d’operacions que segueixen un ordre circular, 

permet localitzar les necessitats previstes i no previstes presents en cada un 

dels moments d’anàlisi (4 etapes). 

 

2.4. Sobre el sentit moral en l’activitat professional. 

Doncs bé, amb la disposició d’encarar aquesta última part del marc teòric i com feia 

referència anteriorment, ara ens centrem en conèixer en quin moment es troba la 

identitat professional en l’educació social a través de com els col·legiats gestionen els 

conflictes de valor. Aspectes tan importants com: identificar el què s’entén per conflicte 

de valor,  des de quin nivell es gestionen (des d’una posició més particular/individual o 

bé col·lectiva), si es coneix l’existència de materials de consulta específics alhora 

d’encarar aquest tipus de problemàtica, el sentiment  de pertinença a un mateix 

col·lectiu professional, la relació entre la universitat i el món professional o conèixer 

l’opinió dels professionals respecte la imatge que es projecte de l’educació social cap a 

la societat.  Són fonamentals en el moment de reflexionar i retratar sobre la situació 

actual que viu l’educació social. 
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Comencem. Tota intervenció es fonamenta en un coneixement (dimensió científica), 

que adopta una forma d’estratègia (dimensió tècnica) i respon inevitablement a un 

perquè ideològic i polític (dimensió ètica), és a dir, té una estructura moral que implica 

el compromís amb unes idees i uns valors. Aquestes tres perspectives es complementen 

entre elles però no es substitueixen (Vilar, 2013: 28) 

La dimensió ètica ens situa davant la necessitat de decidir entre diferents accions i 

prioritzar els valors ètics, tenint present que en tota decisió sempre hi ha un 

posicionament i per tant no s’és neutra Depèn de quin camí agafem, definirem els 

resultats que volem obtenir i quina és la forma més adequada per aconseguir-los. El 

posicionament moral que adopta el professional és fruit d’una decisió personal i lliure, 

ja que els codis normatius que guien qualsevol institució o organització no tenen per 

què recollir aquest tipus de criteris.  

Segons Caride (2005: 61-62), dintre de les ciències, les que identifiquem com a socials i 

humanes són les que amb més freqüència estan sotmeses al problema de l’anomenada 

neutralitat valorativa (Garmendia, 1979), ja que tan l’objecte com el subjecte i els 

processos de coneixement són, en major o menor grau, dependents de valoracions 

subjectives. D’aquí que un dels problemes més rellevants de les ciències socials 

consisteixi en definir en quins termes es descriu, s’explica i s’interpreta allò que es 

pretén analitzar.   

La pràctica professional dels educadors social està exposada a viure situacions de 

conflicte, principalment perquè està amb contacte directe amb persones vulnerables i 

amb risc d’exclusió social. Com indiquen Planella i Vilar (2006: 67) mencionant 

Desjardins (2002), la vida de determinades persones en situació d’exclusió social té lloc 

en un format de “món paral·lel”, d’un món que transcorre molt a prop del nostre però 

que no acaba de compartir amb nosaltres els seus fets, les seves experiències.  

Així doncs, en el moment que es pren consciència que un bon número de dificultats de 

l’exercici professional tenen una arrel moral, perquè en el fons s’estan plantejant 

conflictes de valor, les qüestions morals deixen de ser un obstacle infranquejable i 

passen a convertir-se en un company de viatge que haurem d’acceptar, vulguem o no, 

perquè difícilment ens en podrem desfer (Vilar, 2013: 28). 
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Les qüestions morals en el cas de les professions defineixen els valors que li serveixen 

de referència i les finalitats que persegueix. En el desenvolupament de l’exercici 

professional hi ha moments com per exemple: un enfrontament amb l’usuari, el 

desconcert davant les conseqüències d’una determinada intervenció o la vivència d’una 

situació tensa amb els membres de l’equip, que poden conduir cap a un escenari de 

malestar i patiment sinó es gestiona correctament. Per això, la importància d’anar 

reforçant les bases de la identitat professional (i això és feina de tots i totes), per tal 

d’encarar amb unitat i una relativa solvència les problemàtiques de caràcter ètic. Anar 

consolidant la divulgació i comprensió d’uns principis de referència dintre del col·lectiu, 

com el principi de respecte dels drets humans, justícia social, confidencialitat o 

professionalitat (Codi Deontològic). Representen avenços importants dins d’una 

professió que encara es troba en un procés de construcció. 

Paral·lelament això, tal i com apunten Planella i Vilar (2006: 15), s’ha d’entendre que la 

pedagogia social no pot desvincular-se de la vida social. Ha de donar una resposta als 

problemes de la societat i ha de contribuir a formar bons professionals. Els mateixos 

autors, esmentant P. Natorp, comenten que la pedagogia social no és l’educació per 

l’individu aïllat, sinó per l’home i la dona que viu en comunitat, perquè la seva finalitat 

no és només l’individu. Partint d’aquesta argumentació, la gestió dels conflictes de 

valor no només és un afer que involucra el professional dins del seu entorn de treball, és 

un exercici que traspassa la individualitat per convertir-se en un esdeveniment destacat 

pel que fa a la construcció de la identitat professional i a la imatge que volem oferir a la 

societat.  

Recordem que tota professió té una dimensió pública, on la societat encomana a un 

col·lectiu professional que s’encarregui de cobrir unes necessitats determinades. Com 

diu Caride (2005: 54), referint-se a la pedagogia social, les pràctiques educatives són 

expressions d’una ocupació que sorgeix “de la” societat i “per a la” societat. Això vol 

dir que el sentit moral de la professió i les decisions morals que es prenen no es poden 

quedar únicament a l’esfera privada (vivència subjectiva), sinó que s’han de gestionar, 

necessàriament, amb instruments de caràcter públic que facilitin la comprensió i la 

circulació d’aquest sentit moral entre professionals i la mateixa societat.  

Quan parlem de conflictes i de qüestions morals cal diferenciar dos conceptes que a 

primer cop d’ull poden semblar molt semblants. Problema moral i dilema moral (Vilar, 
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2013: 30). El problema moral representa que, davant d’una situació de conflicte, el 

professional recorre a una sèrie de respostes preestablertes, ja sigui fruit dels seus anys 

d’experiència o pel seguiment d’un protocol d’actuació, que faciliten la presa d’una 

decisió alhora de gestionar-lo. Per contra, el dilema moral  (tal i com assenyala Vilar, 

2013: 30 en paraules de Ferrer i Álvarez, 2005: 89)  és interpretat pel professional com 

una situació no prevista que comporta una reacció reactiva. No tinc on agafar-me en 

aquell moment, faig el que puc. El dilema, d’entrada, representa una forta càrrega de 

tensió i en algunes ocasions, fins i tot de desconcert i impotència.  

En resum, la qualitat de la pràctica professional i el benestar dels seus professionals està 

influenciada pel fet de poder disposar d’uns materials de referència (Documents 

Professionalitzadors, Codi Deontològic, saber teòric, capacitat de gestió, etc.) que 

permetin passar del dilema moral (resposta reactiva) al problema moral (respostes 

preestablertes). Segons Caride (2005: 70) mencionant  Sánchez Vidal (1999:63): 

No basta, por tanto, referirse a la acción-investigación social como una tarea 

organizada con vistas a modificar el medio social, a resolver problemas, a mejorar 

situaciones o a transformar condiciones sociales. Es exigible, asimismo, definir la 

vertiente ético-moral que subyace a toda acción-intervención social, ya que ignorar la 

ética a favor de la técnica llevará a no entender realmente el contexto social ni 

responder sensiblemente a la necesidad del más débil, sacrificando la intencionalidad a 

la racionalidad. En sentido contrario, añade, ignorar la técnica, idealizando o 

politizando el exceso la intervención social, sacrificará la racionalidad a la 

intencionalidad interventiva, generando ineficacia y frustración social. 

En l’esfera professional, doncs, parlarem d’ètica aplicada (Vilar, 2013: 33) quan 

s’uneixen, per una banda, els interrogants que sorgeixen en la pràctica professional fruit 

de la responsabilitat moral, i, per una altra, la dificultat per introduir i fer comprendre 

els grans valors morals, el saber filosòfic, de vegades massa abstracte, en una societat 

dinàmica i canviant. La preocupació del professional resideix en estar capacitat per 

donar respostes concretes als problemes específics que es plantegen en el context de  

l’activitat laboral (Vilar, 2013: 35). I per poder-ho fer, ha de ser capaç d’utilitzar uns 

instruments, mínimament elaborats  des de  l’ètica i la filosofia, per tal d’assegurar una 

correcta intervenció. Segons, Núñez (2002: 48) la formació inicial no s’ha d’orientar a 

l’aprenentatge de l’ofici (aplicació de solucions conegudes a problemes coneguts), sinó 
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a l’adquisició i ús d’eines (teòriques i metodològiques) que possibilitin la definició i 

l’abordatge de problemes (vells o inèdits) que aportin alguna cosa nova. 

En aquest context és important tenir present que la responsabilitat moral del 

professional s’emmarca en un espai de llibertat. L’individu, a títol personal decideix en 

última instància, integrar o no aquest saber en la seva pràctica professional. És a dir, allò 

deontològic, tot i ser moralment obligatori, és qualitativament dèbil des d’un punt de 

vista jurídic (Vilar, 2013: 40). En el terreny jurídic, si tu no compleixes amb una norma 

aquest conducta té una penalització. Tanmateix, en el terreny moral, trobem que no és 

així. Què significa això? El no compliment d’una norma moral no té per què comportar 

una sanció legal. L’ètica professional va més enllà del terreny jurídic. És l’individu qui 

s’autoimposa la norma i qui decideix, des de la seva voluntat i consciència, adherir-se al 

compliment d’aquesta. Des d’aquest panorama, l’actitud del professional determinarà si 

aquest es mou en un terreny únicament normatiu, on les dinàmiques de treball del dia a 

dia estan cobertes sota el mantell de la  legalitat i la il·legalitat. O pel contrari es mou 

des d’un terreny moral a la recerca del bé social comú, on de vegades el sistema 

normatiu és insuficient per aconseguir-lo. 

Arribats aquí, doncs, si els principis morals estan ben definits i integrats en la pràctica 

laboral diària, s’està més a prop d’una activitat orientada cap a la justícia. Per contra, si 

aquests es presenten de forma difosa entre el col·lectiu professional, es pot acabar 

desenvolupant una activitat dintre del marc legal, però no tenint per què ser justa. Es 

podria afirmar que situar-se en la comoditat d’un context de respostes burocratitzades o 

tecnocràtiques (sempre i quan estigui dintre de la legalitat) no seria una actitud 

apropiada respecte a la responsabilitat moral que s’adquireix en les professions de 

caràcter educatiu i social (Vilar, 2013: 43 esmentant a Banks, 1997: 34), però no podria 

ser considerada una mala pràctica des d’un punt de vista normatiu.  

Dit això, com argumenta Vilar (2013: 46):  

Hay que entender, pues, que la ética ocupa el espacio que queda entre la técnica y las 

leyes, por un lado, y los principios que orientan hacia la justicia por la otra. La 

construcción de una profesionalidad individual y colectiva honesta requiere mantener 

la diferenciación entre el universo ético y el universo jurídico y la no reducción del uno 

al otro porque implica situarse en el terreno de la libertad del profesional y de su 

capacidad de autorregulación. 
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Així doncs, l’ètica aplicada representa alguna cosa més que els interrogants que 

sorgeixen en la pràctica professional derivada de la responsabilitat moral i de la 

dificultat per fer entendre els grans valors en el conjunt de la professió i a la societat. És 

oberta i adaptativa perquè s’ocupa dels problemes humans i aquests són canviants. Això 

vol dir que els fonaments centrals del valors s’han d’adequar a les tensions 

socioculturals de cada època, s’han d’ajustar als canvis socials i a cadascuna de les 

situacions concretes on es manifesten els conflictes de valor. L’ètica aplicada veu amb 

normalitat la caducitat dels productes morals i entén que es tracta d’una activitat que 

requereix d’un esforç de construcció permanent  (Vilar, 2013: 58). Des d’aquest 

escenari, com diu Caride (2005: 43); La provisionalidad, en fin, concebida como un 

tiempo y un espacio para la incertidumbre, ante problemas para los que no existen 

soluciones únicas y definitivas. 

Per una altra banda, els educadors socials, per molt bones que siguin les seves 

intencions,  no és neutral en el moment d’interpretar la realitat social, fins i tot podria 

dir que el mou un cert esperit vocacional. Com diu Berger (1995: 76), tenim tantes vides 

com punts de vista. Això significa que una situació social és tal i com la defineixen els 

que hi participen. La idea de transformació social, desigualtat, benestar o la defensa dels 

drets fonamentals, entre d’altres, són conceptes que estan molt presents en la 

interpretació que realitza el professional envers la realitat que l’envolta. L’esperit 

vocacional és important però no és suficient en el moment de gestionar adequadament 

els conflictes de valor. No només això, les professions impliquen sempre alguna forma 

de dominació vinculades a l’exercici del poder (Vilar, 2013: 57) i l’educació social no 

està exempta d’aquesta.  

En la posició més extrema, sobre un mal ús del poder atorgat per la professió, el 

professional socioeducatiu pot convertir-se en un agent de control social o còmplice 

d’alguna forma de maltractament institucional, potser sense saber-ho, quan adopta una 

cultura de treball basada en la racionalitat tècnica (cultura burocràtica). Segons Núñez 

(2002: 24), la burocràcia constitueix la forma dominant de control sobre els homes, així 

com del control-explotació de la naturalesa, mitjançant la intervenció del saber científic-

tècnic. Per la seva banda, Gergen (1989: 45) argumenta que la capacitat de qüestionar 

les assumpcions dominants de la cultura, de plantejar reconsideracions d’allò que es 

dóna com a evident i generar d’aquesta manera noves alternatives per a l’acció social 
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queden anul·lades per una decisió personal del professional d’acomodar-se en el 

funcionament burocràtic. 

El posicionament des d’aquesta actitud alhora d’entendre l’exercici professional pot ser 

motiu de malestar i estrès personal. No només això, la susceptibilitat de l’educació 

social a viure situacions que impliquen qüestionar-se les conseqüències de les seves 

accions des d’una vessant purament moral, encara fa més necessari la construcció i 

consolidació d’un sistema ètic de referència. Sense oblidar, com diu Vergara (2013: 

134), que els estudis del comportament evidencien que en el moment de prendre 

decisions sempre hi ha un alt grau d’ambigüitat. Segons aquest autor, si bé és cert que 

l’ambigüitat pot facilitar la interacció entre individus i organitzacions, també és cert que 

perquè l’ambigüitat sigui funcional a l’organització es necessita de l’existència d’un 

context cultural que faciliti la convergència de les diferents interpretacions individuals i 

que sigui capaç de generar significats compartits per tots els membres de l’organització. 

Per això la importància que les professions defineixin els principis i els valors que 

formen la base de la seva pràctica. Aquests valors han de servir per presentar-se 

públicament, però també per tenir-los presents en els moments de conflicte (Vilar, 2013: 

68).  

2.4.1. Fonts de conflicte i formes de gestió.  

Sense cap intenció que passi desapercebut. Un dels aspectes importants que s’analitza 

en el  segon qüestionari són les fonts de conflictivitat ètica en l’educació social. En 

aquesta línia, si col·loquéssim el punt de mira en analitzar cada un dels dilemes morals 

que tenen lloc en els diferents espais d’intervenció de l’educació social, pràcticament no 

acabaríem mai, ja que aquests poden arribar a ser infinits. Arribats en aquest punt del 

marc teòric, doncs, és el moment de presentar les diverses fonts de conflictivitat moral 

en l’educació social, perquè com veurem, n’hi ha més d’una. En aquest sentit, Vilar 

(2013) proposa una classificació estructurada per tres grans blocs que recullen els 

principals elements aglutinadors dels conflictes ètics: la missió, la relació amb la 

persona atesa i la relació interprofessional. 

La missió engloba aquelles fonts de conflicte relacionades, en primer lloc, amb la tensió 

entre l’encàrrec i la missió o la responsabilitat socialment adquirida (el problema de 

l’obediència i la objecció). Aquesta font de conflicte fa referència a les situacions on, de 

manera clara i manifesta, el professional expressa el seu desacord envers els valors que 
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inspiren el marc de desenvolupament de la seva activitat laboral (Vilar, 2013: 120). 

Aquesta situació de malestar pot sorgir com a conseqüència de les persones amb qui ha 

de treballar, de l’administració o institució contractant o bé, de la filosofia de la norma o 

llei que regula la seva pràctica laboral.  

Com indiquen Parcerisa, Giné i Forés (2010: 85) un dels problemes que pot sorgir és 

que l’encàrrec s’allunyi molt d’allò que el professional de l’educació social considera 

una intervenció o treball socioeducatiu. Tot i que no resulta fàcil, en aquests casos 

l’educador social hauria d’intentar fer comprendre al demandant de l’encàrrec què és i 

què “no” és un encàrrec educatiu. En aquest sentit, com a posició més extrema alhora de 

gestionar aquest tipus de conflicte es pot fer una objecció de consciència.  

Per una altra banda, en segon lloc, cal destacar les limitacions o absència de 

transformació social (impotència i pèrdua de sentit de l’activitat professional).                          

L’ activitat  del professional socioeducatiu està impregnada d’un fort idealisme de canvi 

i transformació social. Amb el transcurs del temps el professional comença a percebre 

que els canvis són difícils d’aconseguir i que, aquests, poques vegades es resolen a mig 

o curt termini. Segons Planella i Vilar (2006: 149):  

Debemos dejar de ser ilusos y pensar que la educación sólo aporta algo noble y sincero. 

La realidad, a menudo, es más compleja que una mirada naíf. Mientras se puedan 

escuchar algunos de los efectos mencionados, uno podrá hacerse consciente de algunas 

dinámicas perversas y corregirlas. Denunciar algunas situaciones y alejarse de 

posiciones que simplifican la realidad del campo profesional es uno de los objetivos 

que deberíamos tener presentes.  

Aquesta font de conflicte, com explica Vilar (2013: 121), no és tant una qüestió de mala 

praxis del professional socioeducatiu, sinó el sentiment de fracàs al veure que tot 

continua igual. La preocupació del professional es centra en l’efectivitat de les seves 

accions i com aquestes s’allunyen dels objectius que s’havia plantejat. Es nota impotent 

i ha de buscar quelcom que li faci recuperar el sentit de la seva professió. La dinàmica 

pot anar empitjorant si en el context de treball es constata, de manera permanent, la falta 

de resultats. 

A continuació, en tercer lloc, cal considerar els efectes no desitjats (contradiccions entre 

els resultats previstos i els resultats reals de l’activitat: ineficàcia i maltractament quan 
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falla el sistema). De manera resumida, aquest punt engloba totes aquelles situacions on 

el professional dubta de la seva pràctica laboral i en el pitjor dels casos, de la bondat del 

servei del qual forma part, tot i que no sigui responsable directe dels resultats (o falta de 

resultats) que s’obtenen (Vilar, 2013: 122). El malestar es produeix quan el professional 

percep que forma part de l’engranatge d’un sistema que no aporta allò pel qual ha estat 

creat o fins i tot genera l’efecte contrari. Aquesta és una font de conflicte que pot arribar 

a transformar-se en un “maltractament institucional”, és a dir, cap a un abús de poder on 

preval una atenció incorrecta cap a l’usari. No només això. Si el marc legal és permissiu 

envers aquestes dinàmiques de l’exercici laboral, el professional no té per què respondre 

davant de cap llei de regularització.  

La quarta i última font de conflicte relacionada amb la missió, representa la precarietat i 

la falta de mitjans (implicació i sobreesforç). Es tracta d’aquell conjunt de situacions on 

el professional ha de substituir amb el seu esforç personal la falta de recursos i mitjans 

del servei on treballa per aconseguir els objectius previstos (Vilar: 2013: 123). En 

definitiva, es produeix un sobreesforç del professional, que veu que pot aconseguir el 

objectius proposats, tot i les limitacions dels mitjans i recursos que ofereix 

l’organització. 

Fins aquí hem analitzat els elements aglutinadors dels conflictes ètics referents a la 

missió, pel que fa a la relació amb la persona atesa (tensions en la relació socioeducativa: 

asimetria, ús de poder i distància professional). Segons Vilar (2013: 126), el 

professional ha de ser especialment sensible alhora de realitzar l’apropament cap a la 

persona atesa, perquè en moltes ocasions es trobarà amb agressivitat, desinterès, 

desconfiança o indiferència. I en d’altres casos, es pot trobar amb una actitud dependent 

i poc realista. Sigui com sigui, haurà parar atenció en com iniciar, construir i 

posteriorment, finalitzar la relació. No només això, desenvolupar un ús correcte de 

l’exercici de l’autoritat, respectar els drets bàsics de la persona atesa o evitar situacions 

d’encobriment, també representen elements molt importants en el moment d’entendre 

aquesta font de conflicte. En aquesta línea, com indica el mateix autor; […] hemos sido, 

simplemente, en la historia del otro, “algo”, especialmente si ha contribuida por poco 

que sea a mejorar situaciones de precariedad y vulnerabilidad.  

Finalment, pel que fa  a les tensions en la relació entre professionals (el rigor, la 

professionalitat). Aquest apartat aglutina totes aquelles pressions que deriven del 
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funcionament dels circuits de relació entre professionals. Moltes sovint es relaciona, 

dintre de l’àmbit socioeducatiu, conflictivitat amb les relacions amb la persona atesa. 

Tanmateix, l’experiència ens mostra com les dinàmiques entre professionals poden 

arribar a ser molt més difícils de gestionar. Per exemple, les dificultats alhora de 

treballar en equip (entrebancs, poca voluntat col·laborativa, irresponsabilitats), una 

incorrecte gestió de la informació (traspàs, confidencialitat), situacions d’encobriment o 

denúncia de males pràctiques, desacord valoratiu o teòric entre professionals, conflictes 

jeràrquics, dificultats relacionals (desconfiança, competitivitat, enveges...), etc. Són 

elements que si no es discuteixen amb l’equip de treball, poden arribar a convertir-se en 

una font generadora de conflicte (Vilar, 2013: 128).   

Un cop vist les fonts de conflicte, ara només hem de repassar de manera ràpida les 

dificultats en les formes de gestió. En primer lloc, podem afirmar que els professionals 

de l’educació en sentit ampli i els de l’educació social en sentit específic no tenen una 

formació mínimament estructurada sobre ètica professional. Com a conseqüència hi ha 

una desvinculació entre la reflexió moral i la pràctica professional (Vilar, 2013: 135). 

Seguint aquesta línea, en segon lloc, s’ha tendit a donar molta importància a l’esfera 

emocional i vocacional, menystenint l’esfera de la reflexió i l’anàlisi. D’alguna manera, 

s’arriba a confondre la intencionalitat educativa (que implica consciència i planificació) 

amb les bones intencions (que es basen amb impulsos de vegades irreflexius). Les bones 

intencions són necessàries però no suficients alhora de garantir la viabilitat d’una 

actuació i/o projecte (Vilar, 2013: 136). 

Finalment, ens trobem amb l’absència d’una estructura realment compartida que 

permeti una certa cohesió del col·lectiu professional en el moment de plantejar el rol, 

les responsabilitats i la posició davant l’encàrrec social en situacions concretes de la 

pràctica (Vilar, 2013: 149).  

Els dilemes i els conflictes de valor neixen en moltes ocasions en preguntar-se al servei 

de qui estem, si de la institució que ens paga o de les persones a qui acompanyem. 

Evidentment no podem oblidar-nos de cap dels dos ni tampoc obviar els nostres valors. 

Així doncs, es planteja la  necessitat d’establir uns principis ètics de construcció 

col·lectiva que garanteixin una intervenció didàctica òptima (Parcerisa, Giné i Forés 

2010: 44).   
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Tot i l’aparició l’any 2007 dels Documents Professionalitzadors que reuneix, tot en un, 

la definició d’educació social, el catàleg de competències i el Codi Deontològic. 

Material imprescindible de consulta pel col·lectiu professional. Segons Vilar (2013: 

150), al dia d’avui, encara no està suficientment reconegut de manera generalitzada pels 

professionals socioeducatius. La conseqüència més clara d’aquest desconeixença és que 

encara es continua gestionant el conflicte de valor des d’una posició personal. Com 

indica Fuentes (2001: 79), l’individualisme en aquest cas és un mal, no solament per la 

seva ineficàcia, sinó també pel sentiment de solitud, aïllament i indefensió que produeix 

en els professionals haver de prendre decisions sense comptar amb el suport del grup. 

Afegiria més, sense el suport del propi col·lectiu.  

 

Síntesi (I) 

 La pràctica laboral dels educadors socials està exposada a viure situacions 

que impliquen un conflicte de valor. 

 Les qüestions morals en el cas de les professions defineixen els valors que li 

serveixen de referència i les finalitats que persegueix (estructura profunda). 

 La gestió del conflicte de valor s’ha d’abordar des d’una esfera 

pública/col·lectiva i no privada/individual. 

 Els Documents Professionalitzadors, com d’altres materials reconeguts per la 

professió, representen una guia de referència important alhora de gestionar 

situacions que impliquen un dilema moral (resposta reactiva), per així 

continuar treballant perquè finalment esdevinguin amb un problema moral 

(resposta preestablerta).  

 Legalitat no sempre és sinònim de justícia. Si els principis morals estan ben 

definits i integrats en la pràctica laboral diària, s’està més a prop d’una 

activitat orientada a la justícia. 
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Síntesi (II) 

 L’ètica aplicada veu amb normalitat la caducitat dels productes morals 

(principis) i entén que es tracta d’una activitat que requereix d’un esforç de 

construcció permanent.  

 Podem agrupar les fonts de conflicte en tres punts: 

1. Missió (per exemple, pèrdua de sentit de l’activitat professional) 

2. Relació amb la persona atesa 

3. Relació interprofessional 

 No hi ha una formació mínimament estructurada sobre ètica professional 

(desvinculació entre la reflexió moral i la pràctica professional) 

 Absència d’un estructura compartida que permeti una certa cohesió de 

col·lectiu professional. Tenint una incidència negativa en el moment de 

gestionar els conflicte de caràcter ètic.  

 

 

3. Model d’anàlisi  

Aquest apartat vol ser un pont d’unió entre la part teòrica que acabem de veure i 

l’anàlisi pròpiament dita dels resultats. Abans de tot, però, cal explicar que el present 

treball és un estudi quantitatiu que no busca una significació estadística, però que pot 

començar a proporcionar-nos dades significatives sobre l’estat de la qüestió. En una 

segona fases, s’hauria de treballar amb un metodologia més qualitativa, on les 

entrevistes en profunditat i els grups de discussió agafarien el relleu que deixa les dades 

obtingudes pel qüestionari. D’alguna manera, com remarquen Domínguez i Simó (2003: 

33), el punt de partida és que cada mètode revela diferents aspectes de la realitat social i 

que aquesta es caracteritza per una gran complexitat. Aquests dos fets porten a comentar 

que la combinació de diversos mètodes permet un més gran i millor proximitat a 

aquesta realitat complexa. 

Aquest treball és una de les meves primeres experiències en el camp de la recerca. Vist 

ara amb perspectiva, haig de comentar que una de les principals dificultats que he tingut 

és estimular la participació. Com veurem en el següent apartat, el major número de 
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respostes provenen de sis comunitats autònomes (Galicia, Catalunya, Castilla-León, 

Castilla-La Mancha, València i Extremadura). Tot i que és una investigació que s’ha 

centrat en tot l’àmbit espanyol i sobre dues qüestions (identitat professional i tipus de 

professionalitat) prou significatives per a la professió, el número de respostes recollides 

podria haver estat més alt.  

D’això se’n poden treure, diguem-li així, unes primeres conclusions avançades.  

Repassant tot el procés de divulgació del qüestionari crec que es pot arribar a entendre 

el per què d’aquesta diferència de participació entre col·legis i d’altres aspectes a 

comentar. Ubiquem-nos. El primer pas vas ser contactar amb el Consejo General de 

Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES) que em posar totes les 

facilitats per difondre els dos qüestionaris pels col·legis de l’Estat. El mateix 

procediment també es va seguir amb Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de 

Catalunya (CEESC). Principalment, el CEESC es va interessar des d’un bon inici i 

ràpidament va publicar el material al seu butlletí electrònic.  

Un cop fet l’exercici publicitari i transcorreguts quinze dies, el número de respostes que 

vaig rebre no va ser el que m’havia imaginat que obtindria. Tot i que els actors 

encarregats de pujar el teló havien respost, vaig comprendre que la mostra obtinguda no 

era suficientment destacada, diguem-ho així, per fer un anàlisi d’acord amb els resultats 

que s’esperen d’un Treball Final de Grau. Envoltat per un cert estat de nerviosisme i 

impaciència, el tutor Jesús Vilar va contactar amb el col·legi de Galicia per tal de 

continuar insistint en la difusió del qüestionari. La resposta no es va fer esperar i al cap 

de pocs dies el percentatge de participació dels col·legiats i col·legiades d’aquest 

territori va créixer notablement. Finalment, en un esprint final, vaig decidir contactar via 

correu electrònic amb els col·legis d’aquelles comunitats autònomes on el número de 

respostes eren zero o tenia uns percentatges molt baixos. Tot i les facilitats obtingudes, 

alguns percentatges de participació van augmentar i d’altres van continuar iguals. 

De tot això, hi ha un parell d’aspectes a comentar. En primer lloc, considero que és 

rellevant veure, in situ, com es presenta el material que es vol fer arribar a les persones 

enquestades. Depenent de la forma en com es presenta l’estudi d’investigació i quina 

rellevància se li vol donar  (i això depèn de cada col·legi), facilita o dificulta la 

connexió entre l’investigador i la mostra. En segon lloc, tot i els aspectes a millorar en 

el format i el contingut del qüestionari i tractant-se d’una mostra que en un principi 
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reuneix a tots els col·legiats de l’educació social de l‘Estat espanyol, m’esperava una 

major participació.  

 

3.1. Metodologia. 

Segons Domínguez i Simó (2003: 28), el que realment és característic en les ciències 

socials és la necessitat de plantejar el pluralisme metodològic d’acord amb la dimensió 

concreta de la realitat social que s’estudia, i el qual pugui donar cabuda al pluralisme 

cognitiu requerit per la multidimensionalitat del seu objecte d’estudi. Caride (2005: 48) 

remarca el fet que no parlem, doncs, d’un mètode o de mètodes exclusius sinó de 

mètodes compartits en un plantejament cada vegada més extens al conjunt de les 

ciències i singularment, a les ciències socials i humanes. Creiem que aquest argument és 

aplicable a les ciències de l’educació, en general, i a la pedagogia social en particular. 

Un paràgraf més endavant, Caride (2005) citant Beltrán (1989: 18) diu: 

[…] no puede convenir un método, un solo método, y menos que ninguno el diseñado 

para el estudio de la realidad físico-natural (que es aplicable a algunas de las facetas 

de la realidad social, por descontado, pero solamente a algunas de ellas). En su 

opinión, de esta pluralidad dan cuenta las diferentes vías de acceso a la realidad social, 

concretadas en los métodos histórico, comparativo, crítico-racional, cuantitativo y 

cualitativo.  

Tot i aquesta pluralitat metodològica. Segons Domínguez i Simó (2003: 29), donada la 

varietat d’opcions existents si es tenen en compte els nivells metateòric, teòric i empíric, 

en la recerca sociològica s’ha produït en la pràctica una important simplificació i, al 

llarg de la història de la disciplina, s’ha establert una bàsica dicotomia metodològica 

mitjançant la qual s’ha distingit entre les orientacions quantitatives i les orientacions 

qualitatives d’investigació social. Simplificació i reducció metodològiques que, tot i que 

poden posar-ne en dubte la legitimitat, estan justificades per l’afavoriment de 

l’especialització i la qualificació dels investigadors socials i per la necessària coherència 

i integració entre els nivells metateòric, teòric i empíric. Ara bé, aquesta reducció té 

també les seves limitacions. Les més importants són l’ocultació d’altres possibilitats 

metodològiques i l’aplicació convencional i acrítica de les metodologies per part dels 

investigadors, com si fossin receptes intocables i establertes apriorísticament.  
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En aquesta línia, aquest és un estudi que es basa amb una metodologia quantitativa. És a 

dir, per tal de recollir les dades que em permetin analitzar els dos objectius de l’estudi: 

quin tipus de professionalitat s’està construint mitjançant la forma que tenen els 

professionals de planificar la seva acció (disseny de projectes). I com es gestionen els 

conflictes de valor per tal de comprendre com s’està consolidant la identitat professional. 

S’utilitza una metodologia empiricoanalítica, també anomenada quantitativa, 

racionalista o positivista. Principalment, busca les causes mitjançant tècniques, com 

l’enquesta (qüestionari), els estudis demogràfics i d’altres, que produeixen dades 

susceptibles d’anàlisi estadística. Per tant ens trobem amb el mètode quantitatiu, 

predominantment inductiu, que busca determinar les característiques externes generals 

d’una població (la mostra, en el meu cas els col·legiats i col·legiades d’educació social) 

amb l’observació de molts casos individuals d’aquesta (Domínguez i Simó, 2003: 30). 

3.2. Estructura dels qüestionaris. 

El primer qüestionari està composat per vint-i-dos preguntes, de les quals les quatre 

primeres fan referència a dades generals: el sexe de l’enquestat/da, la comunitat 

autònoma on està col·legiat, el temps que porta exercint com a educador social i el seu 

àmbit d’intervenció. Seguidament, s’entra més a fons amb aquelles qüestions 

relacionades amb la cultura professional. Per exemple: què implica la intervenció 

socioeducativa, si el col·legiat ha participat en alguna jornada de formació durant 

l’últim any (quin ha estat el motiu), què s’entén per treballar en xarxa (dificultats que 

presenta)  i analitzar quins recursos utilitzen en el desenvolupament de la seva activitat 

laboral (experiència professional, consultar materials teòrics, rebre instruccions precises 

des de direcció, etc.)  

Així mateix, també es vol recollir informació sobre quina imatge creuen que tenen les 

altres professions respecte la figura de l’educador social. I sobretot, com interpreten  i 

analitzen les quatre etapes que formen el planejament d’un projecte (diagnòstic, 

planificació, aplicació i avaluació). Aquestes qüestions, repeteixo, ens serviran per 

analitzar quina és la cultura professional que està imperant en l’educació social. 

Això pel que fa el primer qüestionari. El segon està integrat per vint-i-cinc preguntes i 

es centra en planteja’ls-hi totes aquelles qüestions relacionades amb la gestió de 

conflictes de valor. La font del conflicte (què el genera), coms el resolen, si existeix una 

estructura mínimament compartida dins del col·lectiu alhora d’encarar aquesta 
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problemàtica i quin és el paper que desenvolupa els Documents Professionalitzadors. A 

més, d’analitzar si existeix una consciència identitària compartida, quina relació hi ha 

entre la Universitat i el món professional i finalment, quins són els reptes que es 

planteja la professió de cara el futur.    

 

4. Anàlisi dels resultats 

Aquest apartat és un exercici de buidatge dels resultats obtinguts dels dos qüestionaris 

que s’han fet arribar els col·legiats i col·legiades d’educació social de l’estat espanyol. 

Per tal de seguir amb la mateixa línia argumentativa utilitzada en el marc teòric, 

s’aniran comentant els resultats de cada una de les preguntes en funció del bloc el qual 

pertany. És a dir, cultura professional, identitat, disseny de projectes i gestió de 

conflictes de valor. Sense oblidar l’objectiu d’aquest estudi. Conèixer quin tipus de 

cultura professional està imperant a partir d’analitzar les formes de planificació (disseny) 

que desenvolupen els educadors socials. I per l’altre, com s’està consolidant la identitat 

professional a través d’estudiar les formes de gestió dels conflictes de valor.  

4.1.  Informació general 

Comencem amb una breu presentació de caràcter general que recull les quatre primeres 

preguntes del qüestionari: el sexe de la persona enquestada, la comunitat autònoma on 

està col·legiat, el temps que porta treballant com educador social i l’àmbit d’intervenció.  

El present estudi disposa d’una mostra de 74 individus del primer qüestionari i 62 del 

segon, dels quals un 79% són dones i un 16% són homes (Gràfic 1.1.). 

 

16% 

79% 

5% 

Gráfico 1.1. Sexo del encuestado/a. 

Hombre 

Mujer 

NS/NC 
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En aquesta línia,  tal i com es pot observar en el Gràfic 1.2. la majoria de les persones 

enquestades estan col·legiades a Galícia (27%) i Catalunya (18%). Així mateix, amb 

uns percentatges inferiors també trobem la Comunitat Valenciana (12%) i Castilla-La 

Mancha (11%).  

 

Seguidament, cal destacar que el 67% de les persones enquestades fa més de 5 anys que 

treballa com educador/a social i un 19% de 2 a 5 anys (Gràfic 1.3.). Tot seguit, en 

preguntar sobre quin és l’àmbit d’intervenció en el qual desenvolupa la seva pràctica 

laboral, un 22% treballa amb infància i adolescència i un 16% amb acció i intervenció 

comunitària. Cal destacar que un 24 % dels enquestats s’ha situat en un altre àmbit, 

diferent de les categories de resposta que proposava el qüestionari (Gràfic 1.4.). 
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Gráfico 1.2. Comunidad Autónoma donde está colegiado/a. 
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Gráfico 1.3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como 
educador/a social? 
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Síntesi 

 El perfil de l’enquestat predominantment és una dona amb una experiència 

professional de més de 5 anys.  

 

 La majoria de les respostes provenen dels col·legis de Galicia, Catalunya, 

Comunitat Valenciana i Castilla-La Mancha.  

   

4.2. Buidatge de dades Cultura professional 

Aquest bloc l’integren les preguntes 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del primer qüestionari 

(Annex p. 1 ) i la pregunta 30 i 45 del segon(Annex p. 16 )  Es vol conèixer si hi ha un 

cultura professional més propera a l’actuador-aplicacionista o bé més reflexiva-creadora. 

La primera tendeix a entendre la pràctica laboral de manera més resolutiva on 

predomina una lògica mecanicista (burocràtica). I la segona es caracteritza per una 
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Gráfico 1.4. ¿Me podría decir cuál es su ámbito de 
intervención como educador/a social? 
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lògica sistèmica, més propera a comprendre els escenaris de complexitat que ha de fer 

front l’ educador social.  

Doncs bé, tal i com es pot observar en el Gràfic 1.5., de mitjana un 41% i un 27% dels 

individus estan molt d’acord i d’acord que la intervenció socioeducativa implica: 

resoldre problemes (ser resolutiu), mantenir una línia de treball que suposi un equilibri 

entre la reflexió i l’acció, complir amb els objectius plantejats des de direcció i 

comprendre les particularitats del context d’intervenció. Així mateix, anotar que un 30% 

està d’acord que la intervenció també implica inventar activitats. 

 

Com podem observar, hi ha una tendència a ser resolutiu però a la vegada mantenir una 

línea de treball que mantingui un equilibri entre reflexió i acció. Com veiem en el marc 

teòric, durant molts anys l’educació socials s’ha caracteritzat per mantenir una cultura 

professional actuador-aplicacionista, on l’acció i la mera resolució de les tasques 

passaven per sobre de qualsevol exercici de reflexió o investigació. Com remarcava. El 

fet que hi hagi un nombre important de respostes en dir que l’activitat  socioeducativa 

encara implica inventar activitats, independentment de l’àmbit d’intervenció, és un 

indicador que ens mostra que aquesta actitud resolutiva encara està vigent i sobretot en 

el moment de plantejar el contingut i la finalitat de l’activitat. 
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 Gráfico 1.5. En su actividad profesional, ¿qué entiende Ud. que 
implica la intervención socioeducativa? 
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Tot seguit, en preguntar el col·lectiu de professionals si << Durante el último año ha 

participado en alguna conferencia o congreso relacionado con su ámbito de trabajo o de 

la profesión >>, un 70% ha respost que sí, mentres que un 27% ha respost que no.  

 

De les respostes afirmatives, un 48% ho ha fet per l’interès de conèixer la situació actual 

del sector o la professió, un 42% per qüestions pròpies del lloc de treball i un 40% pel 

conferenciant. Amb un percentatge inferior, un 25%  ha participat per conèixer els 

resultats d’una investigació o estudi i un 19%  per motius relacionats amb la presentació 

d’un llibre, revista o portal d’Internet (Gràfic 1.7.).   
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Gráfico 1.6. ¿Durante el último año, ha participado en 
alguna conferencia y/o congreso relacionado con su 
ámbito de trabajo o de la profesión? 
 

40,3 

41,8 

47,8 

25,4 

19,4 

13,4 

[Gráfico 1.7. Si en la pregunta anterior ha respondido "Sí", 
¿podría indicar cuál ha sido el motivo?] 
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Seguint amb la mateixa línea, hi ha un participació important dels col·legiats en 

conferències i congressos. Però com es veurà més endavant, és una participació 

bàsicament emmarcada en jornades de formació proposades pel servei. Recordem que 

en la cultura professional reflexiva-creadora hi ha una vinculació molt estreta entre 

reflexió i acció. Entenen reflexió com el fet d’integrar la recerca i l’interès teòric en la 

pràctica laboral per tal d’encarar la complexitat de la realitat social. 

Sense moure’ns d’aquest bloc, entrem a comentar cinc preguntes (9, 10, 11, 12 i 13) que 

ens descriuen la relació entre el professional i el treball en xarxa. Si el paràgraf anterior 

deia que el reflexiu-creador entén l’exercici laboral des d’una basant d’investigació. El 

treball en xarxa hauria de ser una extensió d’aquest. Un espai de relacions que permetés 

la circulació del coneixement entre professionals (independentment de l’àmbit i de la 

professió). En aquest sentit, cal destacar que la majoria de les persones enquestades 

treballa amb altres perfils professionals que també intervenen en el mateix context 

(Gràfic 1.9.).   

 

Tanmateix, com es pot observar en el Gràfic 1.10. hi ha diferents maneres d’entendre 

aquesta relació. Per una banda, un 34% diu que aquesta és una situació en la qual els 

diferents serveis elaboren les seves propostes de manera simultània i coordinada amb als 

altres serveis (34%). I un 28%, en canvi, comenta que és una relació on cada servei 

elabora una proposta independent tenint en compte els altres serveis de l’entorn.  Per 

l’altre, amb un percentatge inferior, un 17% de les persones enquestades considera que 

cada servei elabora una proposta independent sense tenir en compte els altres serveis de 

97% 

3% 

Gráfico 1.9. En su ejercicio profesional, ¿trabaja con 
otros agentes y/o profesionales que también 
intervienen en el mismo ámbito? 

Sí No NS/NC 
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l’entorn. I un 16% que els diferents serveis elaboren una única proposta integrada i 

posteriorment cadascun desenvolupa la seva part.  

 

Aquests resultats ens diuen que només hi ha un 16% que treballa amb xarxa. La resta, fa 

referència a un tipus de cooperació fonamentada només amb l’intercanvi d’informació. 

Però, no hi ha una dinàmica de treball per elaborar una única proposta entre els diferents 

serveis. Fins i tot hi ha un 17% que ni arriba a tenir en compte els altres recursos. No 

només això, hi ha un 36% que es mostra indiferent quan se li pregunta sobre el nivell 

d’eficàcia del treball en xarxa.  
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Gráfico 1.10.  Si en la pregunta anterior ha respondido "Sí", 
¿cómo es esta relación? 
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Gráfico 1.11.  Si tuviera que situar en una escala como 
está el nivel de EFICACIA del "trabajo en red" en su 
práctica profesional, ¿dónde la situaría? 
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Tot i això, com podem observar en el Gràfic 1.12. De mitjana el 52% dels enquestats 

està molt d’acord que el treball en xarxa permet promoure espais de trobada entre 

professions diverses que treballen en àmbits diferents, aprendre de l’experiència de 

l’altre, evitar duplicitats i la competència entre professionals. No només això, la 

categoria de resposta d’acord és la segona més utilitzada amb relació a cadascun dels 

indicadors que integren aquesta pregunta (amb una mitjana del 25%).  

Ara bé, al planteja’ls-hi les complicacions que implica el treball en xarxa, el panorama 

canvia notablement (Gràfic 1.13.). Apareixen tota una sèrie de factors com: les 

diferències metodològiques durant l’evolució del projecte, la poca flexibilitat dels 

professionals i organitzacions, la falta de comunicació entre els professionals implicats, 

la insuficiència de recursos, la divergència de criteris, etc. Que contribueixen a debilitar 

l’opinió respecte a la seva utilitat.  
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Gráfico 1.12. En qué grado está Ud. de ACUERDO en relación a esta 
frase: el trabajo en red me permite... 
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Això significa que, per una banda, és parla de treball en xarxa quan realment cada servei 

elabora la seva proposta de manera individual i després hi ha una coordinació per tal de 

conèixer que està fent cada recurs. I per l’altre, tot i que hi ha una comprensió dels 

aspectes beneficiosos del treball en xarxa. Aquest s’acaba comprenent com un 

mecanisme complex i de difícil integració entre les dinàmiques de treball.   

 

Arribant a les últimes preguntes relacionades amb el bloc de cultura professional.                

<<Ante la complejidad de la realidad social que afronta diariamente el educador/a social, 

¿qué le puede ser beneficiosa?>>. De mitjana, un 36% dels individus consideren 

beneficiós llegir regularment literatura professional, prioritzar l’experiència personal, 

vigilar l’espai d’intervenció amb la finalitat d’evitar imprevistos i com hem vist 

anteriorment, participar en jornades de formació proposades per l’organització. En 

aquest sentit, fora de percentatges de mitjanes, trobem que un de cada quatre col·legiats 

entén que és beneficiós deixar-se portar per la intuïció i rebre instruccions precises dels 

òrgans superiors (Gràfic 1.14.). 
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Gráfico 1.13. Ahora bien, siendo consciente de las complicaciones 
que implica el trabajo en red, ¿cuál de ellas representan una 
DIFICULTAD en su desarrollo? 
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Gráfico 1.14. Ante la complejidad de la realidad social que afronta 
diariamente el educador/a social, ¿qué le puede ser beneficioso? 
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Gráfico 2.45. ¿Qué tipo de relación crees que hay entre la 
universidad y el mundo profesional? 
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Tenint present aquestes dades. Hi ha un actor que desenvolupa un rol important en el 

moment d’entendre la relació entre el professional i el cos teòric o formatiu. I que ens 

permetrà aprofundir sobre quin tipus de professionalitat s’està construint. Aquest és la 

Universitat. De mitjana, un 35% de les persones enquestades estan d’acord que la 

universitat desenvolupa investigacions que tenen poc a veure amb el món professional, 

que des de l’àmbit acadèmic no es té suficientment en compte l’opinió dels 

professionals i que la universitat i el món professional cada vegada estan més distanciats 

(Gràfic 2.45.).  

En resum. Ens trobem amb una cultura professional que encara arrossega tics de 

l’actuador-aplicacionista. La intuïció, el control (evitar imprevistos) i rebre instruccions 

precises de direcció, són elements que encara estan presents en el desenvolupament de 

la pràctica professional. Si no s’adeqüen a les característiques de les actuals 

problemàtiques socials, poden contribuir negativament a perpetuar pràctiques 

socioeducatives, si més no, qüestionables. No obstant, tot i que hi ha un consciència 

sobre la importància que juga la formació teòrica. Aquesta està estretament lligada amb 

les característiques del recurs i condueix el manteniment de relacions hermètics on el 

coneixement només flueix en funció de les necessitats del servei.  
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Gráfico 2.30. En una escala del 1 al 5, dónde 1 es MUY EN DESACUERDO y 5 
MUY DE ACUERDO, La educación social... 
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A més, el fet que l’educació social sempre hagi tingut una forta càrrega vocacional (tot i 

ser rellevant), si no es contrasta amb un exercici de recerca i de renovació teòrica, es pot 

caure en l’espiral de perdre’s amb una pràctica fonamentada únicament des de 

l’experiència i obsoleta dins d’un escenari de complexitat i dinàmic (Gràfic 2.30.)   

Finalment, la relació entre la universitat i el món professional dóna símptomes de 

distanciament. Repercutint negativament cap a la formació dels nous educadors socials 

que perceben una separació entre teoria-pràctica. 

Síntesi 

 Hi ha consciència que l’exercici professional requereix la integració d’una cos 

teòric i d’investigació. Però, aquest és dèbil i encara persisteixen dinàmiques 

properes al professional actuador-aplicacionista.  

  Es mostren símptomes de distanciament entre la Universitat i el món 

professional. Repercutint negativament en la relació teoria-pràctica.  

 Els col·legiats participen en congressos i conferències. Majoritàriament 

centrades en jornades de formació proposades pel propi recurs.  

 Es parla de treball en xarxa. Quan realment no hi ha dinàmiques de treball que 

permetin construir una única proposta integrada.   

 S’entén el treball en xarxa com un exercici complex i on sembla ser que hi ha 

dificultats alhora de percebre la seva eficàcia..  

 

4.3. Buidatge dades Identitat professional 

Pel que fa el bloc de la identitat professional, l’integren les preguntes 15, 22, 35, 36, 37, 

40, 41, 42, 43 i 44 del segon qüestionari (Annex. p 16). El procés de construcció de la 

identitat professional de l’educació social és relativament jove. Seguint un camí  

diferent respecte de les altres professions més consolidades en el teixit social. Passant 

primer de l’especialització (ocupació), cap a un tronc central (professió). Tot i els 

avenços importants que s’estan produint en el dia d’avui, encara trobem una identitat 

professional que presenta algunes debilitats. Saber-les identificar i gestionar com un sol 

col·lectiu resulta fonamental en el moment de projectar a la societat quines són les 

funcions, missió i valors que orienten a la professió,  
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Per exemple, en la pregunta 15 se’ls hi planteja quina és la seva opinió respecte a la 

imatge que tenen els altres perfils professionals sobre l’educació social. En aquest sentit, 

les professions relacionades amb el personal mèdic (58%), el jurídic (52%) i psicologia 

(48%), segons l’opinió de les persones enquestades, consideren que l’educació social és 

menys important que la seva. Per la seva banda, treballadors socials i pedagogs amb un 

51% i 57%, respectivament, coincideixen a valorar l’educació social tan important com 

la seva. Integradors i integradores socials també es posicionen al voltant d’aquesta 

categoria de resposta (Gràfic 1.15.) 

 

 

Aquestes dades ens comencen a proporcionar una informació valuosa. Professions que 

tenen un recorregut històric més consistent, segons l’opinió dels enquestats, tendeixen a 

veure l’educació social com a menys important que la seva. En canvi, professions que 

comparteixen elements en comú amb l’educació social (pedagogia, treball social i 

integració social) són més susceptibles a considerar-la des d’un mateix nivell d’igualtat.  

 

11,9 

22,4 

44,8 

20,9 

0 20 40 60 80 

Menos importante que la 
suya 

Tan importante como la 
suya 

Más importante que la 
suya 

NS/NC 

Gráfico 1.15. El educador/a social comparte su ejercicio 
profesional con otros perfiles profesionales. ¿Cómo cree que las 
otras profesiones consideran la suya? 
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Tot seguit, cal considerar que més de la meitat de la mostra opina que no hi ha una 

consciència identitària compartida per tot el col·lectiu professional (Gràfic 2.36.). Això 

no és tot. Un 48% està d’acord que l’accentuada especialització dels educadors socials 

segons l’àmbit de treball, ha contribuir a confondre a la societat sobre quina és la 

finalitat de la professió (Gràfic 2.37.) 
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Gráfico 2.36. ¿Cree Ud. que en la Educación social 
hay una consciencia identitaria COMPARTIDA por 
todo el colectivo profesional? 
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Gráfico 2.37. La acentuada especialización del Educador y 
la Educadora social según los ámbitos de trabajo o las 
personas a quien se dirige, ¿Puede llegar a confundir a la 
sociedad sobre cuál es la finalidad de la profesión? 
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Aquesta debilitat en l’estructura profunda de la identitat té unes repercussions cap a 

l’exterior. I mostra d’això és que un 71% dels col·legiats creu que la societat no arriba a 

comprendre les dificultats dels casos que afronta diàriament l’educació social (Gràfic 

2.43.). I un 81% considera que hi ha una falta de voluntat política per conèixer els 

efectes de les diferents intervencions que porten a terme els educadors socials (Gràfic 

1.22.)  
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Gráfico 2.43. Ante esta frase, ¿cuál es su opinión? La 
sociedad NO comprende la dificultad de los casos que 
debe afrontar la educación social. 
 

Sí 
81% 

No 
10% 

NS/NC 
9% 

Gráfico 1.22. ¿Cree Ud. que hay una falta de VOLUNTAD 
POLÍTICA para conocer los efectos de las distintas 
intervenciones socioeducativas? 
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És a dir, tal i com remarcàvem al marc teòric, si la base de la identitat (l’autoimatge, la 

funció social o missió de la professió i els valors que l’orienten) no es troba plenament 

integrada dins del col·lectiu professional, això acaba tenint unes conseqüències nefastes 

en el moment de projectar cap a la societat quina és la raó de ser de l’educació social.  

 Tanmateix, un dels esdeveniments que està contribuint a consolidar la identitat 

professional és el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales 

(CGCEES) i els Documents Professionalitzadors. Analitzant-t’ho amb perspectiva, des 

de la seva creació l’any 2007, la meitat dels col·legiats opina que han desenvolupat un 

paper important en aquesta exercici d’unió (Gràfic 2.40.). Però, hi ha un 37% que diu 

que en el seu lloc de treball, són pocs els companys i companyes que estan col·legiats 

(Gràfic 2.44.) 

 

Pel que fa els Documents Professionalitzadors. Aquest material no només recull la 

definició i les funcions de l’educació social, sinó que també representa el Codi 

Deontològic. Més endavant analitzarem quina utilitat li donen alhora de gestionar els 

conflictes de valor. Però ara centrem-nos en analitzar què entenen per Documents 

Professionalitzadors. En aquest sentit, hi ha un nombre important (de mitjana un 48%) 

que els utilitza per definir els valors que orienten a la professió i per determinar el 

compromís que adopta aquesta envers la societat. Però, aquest consens sembla debilitar-

se quan hi ha un 42% que afirma no utilitzar-los per compartir una posició de consens 

entre tots els professionals.  
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Gráfico 2.40. Si tuviera que situar en una escala como está el 
nivel de IMPORTANCIA que ha desempeñado el Consejo 
General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales 
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No només això. Hi ha un 37% que els utilitza per buscar activitats i tallers i un 42% 

perquè és obligatori d’acord amb la normativa del servei (Gràfic 2.35.)   

 

 

Com podem observar, hi ha una relació entre el què s’entén per Documents 

Professionalitzadors i la consciència identitària del col·lectiu. És a dir, la debilitat de 

l’estructura interna identitària dificulta la comprensió de la utilitat real d’aquest material 

de suport entre els professionals. Això és un problema quan el professional es troba en 

situacions de conflicte i vulnerabilitat i no té a on recórrer.   

Per últim, comentar dos aspectes. En primer lloc els “Documents” és un material poc 

conegut entre els educadors socials, si tenim en compte les opinions que ens han donat 

els enquestats respecta la coneixença d’aquest entre els seus companys de feina (Gràfic 

2.44) . En segon lloc, els col·legiats també han donat a conèixer altres materials de 

consulta com per exemple: Internet, protocols d’actuació, instruments propis del lloc de 

treball o de l’àmbit, llei de Serveis Socials i altres òrgans legislatius, manuals, fulles de 

registre, informes, etc.  
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Gráfico 2.44. En su lugar de trabajo, ¿sabe Ud. si sus 
compañeros/as... 
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A continuació, tot encarant les últimes preguntes del bloc d’identitat professional. Hi ha 

una opinió gairebé unànime (88%) de considerar que els educadors socials han de rendir 

comptes a algú (Gràfic 2.41.). Aquest algú principalment és l’entitat contractant, la 

pròpia consciència individual, l’usuari, la societat i el company/a de feina (Gràfic 2.42.). 

Tal i com veiem al marc teòric, aquesta informació és rellevant en el moment que el 

professional es pregunta al servei de qui està, si de la institució que el paga o de les 

persones a qui acompanya. Sense oblidar-nos, és clar, dels propis valors de la professió. 

Per això, la importància de consolidar una identitat sòlida per afrontar qüestions no 

només relacionades amb la gestió dels conflictes de valor sinó també per desenvolupar 

una intervenció didàctica òptima.   
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Gráfico 2.41. ¿Cree que el educador/a social tiene 
que rendir cuentas a alguien? 
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Gráfico 2.42. Si su respuesta es "SÍ", ¿a quién? 
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Síntesi 

 Professions que tenen un recorregut històric més sòlid tendeixen a valorar 

l’educació social com a menys important que la seva (dret, medicina i 

psicologia). Així mateix, aquelles amb les que comparteix un tronc teòric 

comú, tendeixen a valorar-la des d’un mateix nivell (treball social, pedagogia i 

integració social). 

 L’educació social presenta serioses dificultats en la consolidació d’una 

consciència identitària compartida per tot el col·lectiu professional. No només 

això, la feblesa de l’estructura profunda té greus conseqüències negatives en el 

moment de projectar cap en fora (societat i òrgans polítics) les funcions que 

desenvolupa la professió. 

 L’accentuada especialització dels educadors socials segons l’àmbit 

d’intervenció contribueix a confondre a la societat respecte quina és la finalitat 

(missió) de la professió. 

 Tan el CGCEES com els Documents Professionalitzadors estan desenvolupant 

un paper important en la consolidació de la identitat professional. Tot i això, 

els “Documents” encara és un material poc conegut i no s’acaba de percebre la 

seva utilitat.  

 Les persones enquestades identifiquen el servei de qui estan (usurari, recurs, 

societat, etc.). Però, es necessari continuar treballant per consolidar una 

consciència identitària perquè no hi hagi cap dubte sobre quina és la raó de ser 

de la professió.   

 

 

4.4. Buidatge dades Disseny de projectes 

Seguidament entrem a comentar les dades relacionades amb el paper que desenvolupa el 

disseny de projectes en l’educació social. Aquesta informació l’hem extret de les 

preguntes 8, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 del primer qüestionari. Segons com s’interpreti 

l’exercici de la planificació ens servirà per continuar reflexionant i treien les 

conclusions pertinents sobre quin tipus de cultura professional s’està consolidant a la 

professió.  
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D’entrada, les persones enquestades consideren molt important que en el moment de 

dissenyar un projecte s’ha de tenir en compte la demanda dels usuaris (69%) i la 

implicació dels diferents agents implicats (70%). Si fem memòria. Preval la idea que es 

treballa en xarxa quan realment només hi ha un exercici coordinat d’intercanvi 

d’informació.  

Per la seva banda, hi ha un 34% que considera la intuïció com un bon orientador. Si la 

intuïció bàsicament es recolza amb els anys d’experiència del professional això vol dir 

que ens trobem dins d’una cultura actuadora-aplicacionista. Desenvolupant dinàmiques 

de treball tancades i moltes vegades obsolets en relació a la demandes reals de la 

necessitat existent.  

 

Així mateix, Com anirem observant, hi ha una tendència a valorar significativament el 

paper que juga la direcció del servei en l’exercici de la pràctica laboral i sobretot en la 

planificació de projectes. Per començar hi ha un 28% que opina que s’ha de seguir 

detalladament les instruccions del servei i s’han d’obtenir els millors resultats amb el 

mínim de recursos (Gràfic 1.16). Aquí ens hauríem de començar a plantejar quin rol 
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Gráfico 1.16. De las siguientes características que presentamos a 
continuación, ¿cuáles cree Ud. que son IMPORTANTES a la hora de elaborar 
un BUEN proyecto socioeducativo? 
 
 

Implicar a los diferentes agentes 
participantes 

Obtener los mejores resultados con el 
mínimo de recursos 

Tener presente la demanda de los 
usuarios/as 

Mantener una coherencia entre las 
posibilidades reales del recurso y la 
consecución de los objetivos planteados 

Aplicar tantas actividades como sea posible 

Seguir detalladamente las instrucciones de 
dirección 

Usar la intuición como un buen orientador 

Dejarse llevar por la espontaneidad 
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exerceix el professional. Si un paper més passiu, simplement portant a terme les 

funcions que provenen dels òrgans directius. O bé adoptant un rol més actiu, participant 

en cada una de les fases que integren el procés de disseny.      

Tot seguit com podem observar en el Gràfic 1.17., es continua mantenint la tendència 

que el professional ha de tenir clar l’encàrrec requerit pel servei. Tanmateix, anotar una 

dada rellevant pel que fa aquesta pregunta. La majoria de les persones enquestades 

consideren que s’ha de ser flexible alhora de introduir canvis en el disseny que en un 

principi no s’havien previst. Aquesta flexibilitat estaria en consonància amb un perfil 

més reflexiu-creador dins d’una realitat social permanentment en canvi.  

 

Ara bé, més endavant, quan es pregunta sobre la fase d’aplicació del disseny al territori, 

un 42% dels enquestats (Gràfic 1.20.1) creu que el disseny de l’aplicació permet 

identificar els elements que faciliten o dificulten la implementació d’un projecte i 

anticipar-se a la seva aparició. I un 48% que un projecte ha de preveure les possibles 

conseqüències de cada una de les accions previstes mitjançant un exercici d’anticipació 

(1.20.4.).  
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Gráfico 1.17. ¿Cuál es la BASE de un buen diseño? 
 
 

Diseñar no es tarea del 
Educador/a social 

Crear comisiones que reúna 
aquellos profesionales más 
conocedores de la realidad del 
territorio 
Identificar las necesidades de las 
personas afectadas para definir la 
respuesta que se le quiere dar 

Organizar una propuesta de 
intervención que recoja las 
opiniones de todos los agentes 
implicados 
Tener claro el encargo requerido 
por la organización 

Ser flexible a la hora de introducir 
cambios en el diseño que en un 
principio no se habían previsto 

Recoger de forma exhaustiva 
datos e información del territorio 
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Tot i que es parla de flexibilitat en el procés de disseny, finalment aquest s’acaba 

entenent com un instrument poc susceptible els canvis. Principalment, perquè el disseny 

d’un projecte no pot preveure ni anticipar cada una de les conseqüències de l’acció de la 

intervenció.  És a dir, com remarcava Morin (2006), la predictibilitat a mig o llarg 

termini s’escapen del control del planificador. A major complexitat, menys control i 

previsibilitat. Per això, el disseny i cadascuna de les seves fases estan en permanent 

canvi amb l’objectiu d’assegurar l’èxit en la mesura del possible.  
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1= El diseño de la aplicación permite identificar los elementos que 
facilitan o dificultan la implementación de un proyecto y anticiparse a 
su aparición. 
 
5=Un diseño no puede prever todos los elementos que dificultan la 
implementación de un proyecto por lo 

GRÁFICO 1.20.1. ¿Dónde 
colocaría su opinión en 
esta escala? 1 significa 
que está totalmente de 
acuerdo con la afirmación 
que se encuentra a la 
izquierda, 5 significa que 
Ud. está totalmente de 
acuerdo con la afirmación 
que aparece a la derecha. 
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1= El éxito de un proyecto radica en ir haciendo sobre la marcha.  
 
5= Un proyecto debe prever las posibles consecuencias de cada una 
de las acciones previstas mediante un ejercicio de anticipación. 
 

GRÁFICO 1.20.4. ¿Dónde 
colocaría su opinión en 
esta escala? 1 significa 
que está totalmente de 
acuerdo con la afirmación 
que se encuentra a la 
izquierda, 5 significa que 
Ud. está totalmente de 
acuerdo con la afirmación 
que aparece a la derecha. 
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Per la seva banda, hi ha un 37% de les persones enquestades que considera rellevant i 

un 19% prioritari, ser resolutiu alhora de dissenyar un projecte més que no pas 

plantejar-se les causes dels problemes que vagin sorgint (Gràfic 1.18). A més, continua 

la prevalença de complir amb els objectius planejats d’acord amb el temps requerit per 

la direcció del servei. Per últim, més de la meitat dels col·legiats creu oportú derivar a 

un altre professional davant la dificultat de no complir amb els objectius marcats.  

  

Continua persistint una lògica mecanicista, característica de la cultura actuadora-

aplicacionista. Com anem observant, el disseny representa més un encàrrec de la 

direcció del servei on, per exemple, davant la dificultat de no complir amb els objectius 

establerts es traspassa a un altre professional. On preval una exercici més resolutiu que 

no pas reflexiu. Per això, la poca flexibilitat dels projectes de disseny que comentava 

anteriorment, tendint a entendre’l com un instrument on no és necessària la seva 

adequació en funció dels imprevistos que vagin sorgint durant tot el procés.  
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Gráfico 1.18. En una escala del 1 al 3, en el momento de diseñar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué cree usted que es 
RELEVANTE y/o PRIORITARIO? 
 Derivar a otro profesional ante la 

dificultad de no cumplir con el 
objetivo marcado 

Cumplir con los objetivos 
planeados de acuerdo con el 
tiempo requerido por dirección 

Substituir el diseño y la 
planificación por la improvisación 

Resolver problemas más que 
descubrirlos o plantearlos 

Comprender la singularidad del 
individuo o comunidad 

Actualizar los principios teóricos 

Estar predispuesto/a al cambio  

Revisar de manera crítica y global 
la práctica profesional 
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Tot i això, al  pregunta’ls-hi si un projecte socioeducatiu pot ser generalitzat en forma 

de protocol i aplicar-se de manera mecànica independentment del context d’intervenció, 

la resposta ha estat unànime, expressant que això no pot ser així (Gràfic 1.8.)   
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Gráfico 1.8. El diseño final de un proyecto socioeducativo, 
¿puede ser generalizado en forma de protocolo y aplicarse de 
manera mecánica en cualquier contexto de intervención? 
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Gráfico 1.19. ¿Por qué cree Ud. que es útil PLANIFICAR en un proyecto 
socioeducativo? 
 Obtener financiamiento de la 

administración pública o de la empresa 
privada 

Tener conocimiento de la línea de 
actuación a seguir de acuerdo con las 
instrucciones de la directiva 

Desarrollar el ejercicio profesional 
sobre la marcha proporcionando 
libertad y autosuficiencia 

Definir la metodología de trabajo 

Describir los contenidos que se quieren 
trabajar  

Identificar las competencias que el 
usuario no posee o ha perdido y 
representan una situación 
problemática 
Concretar la finalidad del espacio de 
intervención 
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Per l’altre banda, més de la meitat de les persones enquestades consideren útil la 

planificació d’un projecte perquè permet desenvolupar l’exercici professional sobre la 

marxa proporcionant llibertat i autosuficiència. Però a la vegada, també afirmen que 

s’ha de tenir present la línea d’actuació d’acord amb les instruccions de la directiva. És 

a dir, si planificar és l’actuació responsable de preveure el fracàs i assegurar l’èxit en la 

mesura del possible (Riberas, Vilar i Mora, 2013: 11).  Si algú fracassa, aquesta és la 

direcció del recurs que no ha sabut plantejar correctament la planificació del disseny. 

On el professional, repeteixo, sembla ser que adopta un paper passiu desvinculant-se de 

qualsevol responsabilitat. Finalment, cal anotar que un 83% dels enquestats considera 

que la planificació és útil per obtenir finançament de l’administració pública o d’entitats 

privades (Gràfic 1.19).  
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Gráfico 1.21. Una vez el proyecto se pone en marcha y se va 
desarrollando en el contexto de intervención es destacado ir analizando 
los resultados que se van produciendo. En este sentido, ¿por qué es 
IMPORTANTE hacer este ejercicio? 
 

Analizar la eficacia de un proyecto 
es un elemento secundario 

Informar en reuniones de equipo 
como está yendo el proyecto 

Controlar si se están cumpliendo 
con los objetivos indicados por la 
dirección del servicio 

Valorar los efectos secundarios que 
no habían sido previstos 
inicialmente 

Rendir cuentas a la sociedad en 
general, entidades financieras, 
fuerzas políticas, usuarios, etc.  

Tomar decisiones que permitan 
decidir si el programa debe 
continuar 
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L’última pregunta d’aquest bloc d’anàlisi fa referència a la fase d’avaluació d’un 

projecte (Gràfic 1.21.). Tres coses a comentar. En primer lloc, la majoria dels col·legiats 

opinen que és important anar analitzant els resultats que es van produint durant el 

desenvolupament de la planificació perquè permet prendre decisions sobre la viabilitat 

del projecte. Aquestes decisions les pren la direcció del servei d’acord amb el 

compliment o no dels objectius marcats. En segon lloc, trobem un consens en dir que 

l’avaluació permet valorar els efectes secundaris que no s’havien previst inicialment. 

Però, com hem anat veient, la tendència és un altre (poc  flexible). En tercer lloc, se 

l’entén com un recurs per rendir comptes a la societat, entitats financeres, forces 

polítiques, usuaris, etc. Quan alhora de la veritat hi ha problemes en el moment de 

projectar cap en fora les funcions que desenvolupen els educadors socials.   

 

Síntesi 

 Es considera que la base d’un bon disseny ha d’integrar la participació dels 

diversos agents implicats quan realment hi han serioses dificultats per treballar 

en xarxa. 

 Persisteix una lògica mecanicista alhora de comprendre el planejament del 

disseny. La intuïció, la prevalença d’un exercici més resolutiu que reflexiu, la 

derivació a altres professionals davant la dificultat de no complir amb els 

objectius marcats o el pes destacat que té la direcció del servei en cadascuna de 

les fases del procés. Són indicadors molt més propers a una cultura 

professional actuadora-aplicacionista que no pas reflexiva-creadora.   

 La planificació s’entén com un instrument tancat i poc susceptible el canvi.    

 L’avaluació compleix més la funció de rendir comptes a la societat i a la 

direcció del servei que no pas corregir i modificar aspectes dins del procés.  
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4.5.  Buidatge dades. Gestió de conflictes de valor 

Analitzar com els col·legiats gestionen els conflictes de valor ens permetrà aprofundir 

encara més sobre en quin moment es troba la identitat professional. Mirant endarrere, 

trobem un escenari professional amb serioses dificultats per consolidar una consciència 

identitària col·lectiva. Així doncs, les preguntes 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 

38, 39 i 46 del segon qüestionari persegueixen aquest objectiu també interessant-se en 

conèixer per què entenen per conflicte de valor els col·legiat, que els genera i quins 

mecanismes de suport utilitzen. 

Partim de la dada que un 82% dels enquestats reconeixen que en algun moment de la 

seva activitat laboral, han realitzat alguna intervenció que li ha suposat viure una 

situació de malestar personal ja que implicava un desacord respecte els seus valors 

(Gràfic 2.31.).  

 

Concretem una mica més sobre el que representa aquest desacord amb els propis valors. 

Sense perdre el fil argumental, són les fonts de conflicte que hem anat explicant durant 

el marc teòric. Percebre una falta de resultats en el desenvolupament de l’exercici labora 

és una d’elles, on més del 75% considera que pot conduir cap a un estat de frustració 

(Gràfic 2.32.). 
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Gráfico 2.31. En el desarrollo de su actividad laboral, 
¿ha tenido que hacer alguna intervención que le ha 
supuesto vivir una situación de malestar personal ya 
que implicaba un desacuerdo con los valores que 
usted defiende? 
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Per la seva banda, factors com: la falta de mitjans del servei, els sobreesforç del 

professional, la responsabilitat alhora de distribuir els recursos, passar per situacions 

que impliquen una agressió per part de l’usuari, el conflicte amb la direcció del servei o 

el desacord valoratiu entre professional, repercuteixen significativament sobre 

l’esgotament professional (Gràfic 2.33.).  
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Gráfico 2.32. ¿Cuál es su grado de ACUERDO respecto a 
esta frase? Percibir una falta de resultados en el 
ejercicio de la actividad laboral puede conducir a un 
posible estado de FRUSTRACIÓN. 
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Gráfico 2.33. En una escala del 1 al 3, dónde 1 es NO REPERCUTE 
y 3 SÍ REPERCUTE, valore los siguientes indicadores como 
posibles causas de AGOTAMIENTO PROFESIONAL. 
 

Conflictos con la dirección del 
servicio 

Desacuerdo valorativo y/o 
teórico entre profesionales  

Dificultad en el trabajo en 
equipo. Poca voluntad 
colaborativa 

Implicarse excesivamente con el 
proyecto personal de la persona 
atendida 

Pasar por situaciones que 
impliquen una agresión del 
usuario/a al profesional 

Responsabilidad a la hora de 
distribuir los recursos  

Sobreesfuerzo del profesional  

Falta de recursos y medios del 
servicio 
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En relació a la persona atesa, aproximadament més d’un 30% considera que s’ha de 

protegir mitjançant la fixació d’unes pautes precises i reglades. Tot i que, gairebé la 

meitat dels enquestats s’han situat en una posició intermitja entre aquesta categoria i 

crear una relació de cordialitat i amistat (Gràfic 2.34.). Una mala gestió en el moment 

d’establir una distància òptima entre el professional i l’usuari, pot desembocar amb una 

font de conflicte de caràcter ètic. El 30% de professionals que feia referència 

anteriorment, córrer el perill de fer un ús incorrecte del poder quan s’entén des d’un 

exercici d’autoritat on masses sovint no se n’és conscient.  

 

Com podem observar les fonts de conflictivitat de caràcter ètic són moltes i variades. 

Analitzem ara què hi fan el respecte. Primerament, un 32% dels enquestats es troba més 

confiat gestionant-los des de la seva pròpia consciència individual (Gràfic 2.39.).  
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Gráfico 2.34. En relación a la persona atendida, ¿dónde 
se situaría Ud. ante estas dos afirmaciones? 
 

1= Crear una relación 
de coordialidad y 
amistad donde el 
profesional no tenga 
que ser demasiado 
directivo.                                                  

5= Proteger la persona 
atendida mediante la 
fijación de una pautas 
precisas y regladas. 

32% 

12% 
25% 

27% 

4% 

Gráfico 2.39. ¿En qué escenario se siente Ud. más 
CONFIADO a la hora de gestionar un conflicto de 
valor? 
 
 
 

Desde su propia consciencia 
individual 

Desde la institución donde 
desarrolla su actividad 
laboral 
Desde el ámbito o sector 
específico de intervención 

Desde el sistema de valores 
propios de la profesión 

NS/NC 
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A més, cal tenir en compte que 1 de cada 4 individus considera important reaccionar de 

manera reactiva davant l’aparició d’un conflicte d’aquestes característiques (Gràfic 

2.24). Recordem que l’exercici de la professió és una activitat pública, això significa 

que la gestió s’ha d’encaminar des d’una basant col·lectiva i no privada/particular.  

 

Per la seva banda, hi ha un 25% que prefereix gestionar els conflictes de valor des de la 

particularitat del servei on treballa. La majoria consideren molt important trobar equips 

de treball predisposats ha gestionar aquest tipus de problemàtiques (Gràfic 2.24.). Per 

exemple, davant la detecció d’una mala pràctica d’un company/a de feina, un 71% 

optaria per parlar-ho en les reunions d’equip (Gràfic 2.25.).  I davant d’una situació de 

desacord envers la directiva del servei per les funcions que té que realitzar el 

professional en el seu lloc de treball, un 80% optaria per arribar a un acord que 

contemples la seva opinió (Gràfic 2.26.) 
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Gráfico 2.24. He aquí una lista con algunos elementos que pueden ser 
IMPORTANTES a la hora de gestionar los conflictos de valor en el 
desarrollo de la práctica laboral ¿dónde se situaría Ud.? 
 

Encontrar equipos de 
trabajo predispuestos a 
gestionar los conflictos de 
valor 

Diferenciar cuando se trata 
de un conflicto de valor de 
una situación problemática 
con la persona atendida 

Gestionar el conflicto desde 
una perspectiva 
privada/individual 

Reaccionar de manera 
reactiva ante la aparición del 
conflicto 

Consultar referencias 
teóricas (material de 
consulta) sobre ética 
profesional 
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Això no és tot. Més endavant, quan se li torna a preguntar sobre les formes de resolució 

d’aquest tipus de conflicte, el percentatge referent a l’equip de treball augmenta 

notablement. Sumant-li el 28% que també optaria per demanar assessorament a un 

company/a de l’equip amb el qual mantingués una bona relació (Gràfic 2.27). 
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Gráfico 2.25. Ante una situación de mala práctica 
profesional de un compañero/a, ¿qué haría? 
 

Denunciar a dirección 

Debatir la problemática en una 
reunión de equipo 

Seguir la norma preestablecida por 
el servicio ante estas situaciones 
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Gráfico 2.26. Ante una situación de desacuerdo con la 
directiva del servicio por las funciones que tiene que 
realizar en el lugar de trabajo, ¿qué haría? 

Oponerse a cumplir la función 

Llegar a un acuerdo que 
contemple la opinión del 
profesional 

Cumplir con el encargo por el 
cual ha sido contratado 

NS/NC 
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Tot i això, una dada interessant respecta aquest punt, és que un 45% es mostra poc 

satisfet en la manera com el servei pel qual treballa atén les seves necessitats individuals 

alhora de gestionar un conflicte de valor (Gràfic 2.29). En resum, estem observant que 

no només hi ha una gestió des de l’esfera individual sinó que també és tendeix a buscar 

el recolzament de l’equip. El següent pas que volem fer ara és analitzar quins recursos 

utilitza l’equip per encarar les particularitats d’aquesta problemàtica. Això ens donarà 

pistes en el moment que vulguem conèixer si realment hi ha un consens en la professió 

alhora de gestionar els conflictes de valor, o bé tothom va a la seva.   
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Gráfico 2.27. De la siguiente lista de propuestas que le 
planteo, ¿qué haría Ud. a la hora de gestionar un conflicto de 
valor? 
 Requeriría la instrucción de otro 

profesional más habituado a 
gestionar este tipo de conflictos 

Preferiría compartirlo con mi pareja, 
un amigo/a o un profesional externo 
al lugar de trabajo 

Pediría el asesoramiento a un 
profesional del equipo con quien 
mantengo una buena relación 
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Gráfico 2.29. ¿En qué grado de SATISFACCIÓN cree que el 
servicio para el que trabaja atiende sus necesidades 
individuales a la hora de gestionar un conflicto de valor? 

1= Muy satisfecho 

5= Muy insatisfecho 
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La majoria dels enquestats consideren útil recórrer a la pròpia experiència personal o bé 

l’elaborada per l’equip, consultar els Documents Professionalitzadors i aplicar el Codi 

Deontològic de manera normativa (Gràfic 2.28). Dues coses. Primerament, tal i com 

hem vist el bloc d’identitat, els Documents Professionalitzadors és un material poc 

conegut entre els educadors socials i on el seu contingut no queda clar. No només això, 

recuperant el Gràfic 2.35. (p.56) hi ha un 39% que no l’utilitza per anticipar-se a 

situacions que poden desenvolupar en l’inici d’un conflicte de valor. Posteriorment, 

també una majoria significativa, afirma aplicar el Codi Deontològic de manera 

normativa. No només això, hi ha un 42% que l’utilitza per complir amb la normativa del 

servei ja que és obligatori consultar-lo (Gràfic 2.35.).  

 

No hi ha únicament la voluntat de mesurar la identitat professional a partir de l’ús i 

coneixença dels “Documents” (2007). Però, al tractar-se d’una de les poques guies de 

referència  i de consens que disposa l’educació social, hauria d’haver-hi pocs dubtes 

sobre quina és la seva funció i tenir molt més valor i presència entre els professions.       

I sobretot, entendre-la com un instrument més de consulta alhora de gestionar els 

conflictes de valor.   
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Gráfico 2.28. En la gestión de los conflictos de valor que aparecen en 
el desarrollo de la actividad laboral me puede ser útil... 
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profesionales externos al lugar 
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profesionalizadores" 

La experiencia elaborado por el 
equipo 

La propia experiencia personal  
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Davant d’aquest escenari, tot i que la pràctica totalitat de la mostra considera que la 

gestió d’un conflicte de valor requereix d’una posició de reflexió sobre la font del 

conflicte (Gràfic 2.23). Després, tal i com podem observar en el Gràfic 2.38., els 

col·legiats estan d’acord en valorar que hi ha una absència de referents teòrics sobre 

ètica professional (26%), hi ha una separació entre la reflexió moral i la pràctica 

professional (32%), es responen els esdeveniments des de la urgència i la immediatesa 

(44%) i no s’acaba de trobar un sistema que permeti analitzar de manera efectiva els 

dilemes ètics (32%).    
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Gráfico 2.23. En un primer momento, situándose en 
el terreno profesional ¿qué entiende usted que 
implica la gestión de un CONFLICTO DE VALOR? 
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Gráfico 2.38. En una escala del 1 al 5, dónde 1 es MUY EN 
DESACUERDO y 5 MUY DE ACUERDO, ante la gestión de conflictos 
de valor en la educación social... 
 La experiencia del equipo y/o 

las personas hace que no 
haya conflictos de valor 

No encontramos un método o 
un sistema que permita 
analizar de manera efectiva 
los dilemas éticos 

Se responde a los 
acontecimientos desde la 
urgencia y la inmediatez 

Hay una separación entre la 
reflexión moral y la práctica 
profesional  

Hay una ausencia de 
referentes teóricos sobre 
ética profesional 
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Síntesi 

 Els conflictes de valor dins de l’educació social tenen una presència molt 

important.   

 La font del conflicte es diversa però a partir de la classificació de Vilar (2013) 

les podem agrupar en tres elements aglutinadors: La missió (oposició de valors 

respecte un estament superior o percebre una falta de resultats), la relació amb 

la persona atesa (mantenir una distància òptima o l’agressió cap el 

professional) i la relació interprofessional (Dificultats en el treball en equip).  

 Com ho resolen: 

1. Es continua gestionant el conflicte des d’una posició privada/individual i   

responen els esdeveniments des de la urgència i la immediatesa.  

2. La principal tendència és resoldre-ho des de la particularitat de cada 

equip/servei. Que pot ser des d’aplicar de manera normativa el Codi 

Deontològic, seguir detalladament les directrius del servei o guiar-se per la 

pròpia experiència de l’equip. 

3. No hi ha una disposició a consultar els Documents Professionalitzadors alhora 

de gestionar un conflicte de caràcter ètic. 

 Els professionals consideren que hi ha una absència de referents teòrics sobre 

ètica professional, una separació entre la reflexió moral i la pràctica 

professional i no s’acaba de trobar un sistema que permeti analitzar de manera 

efectiva els dilemes de caràcter moral. 
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5. Discussió 

La discussió es divideix en dos apartats, seguint la mateixa línia argumentativa del marc 

teòric, però endinsant-nos encara més en concretar quin tipus de professional s’està 

construint i com s’està consolidant la identitat professional en l’educació social. Per 

analitzar aquestes dues qüestions, indirectament, se’ls hi ha preguntat com integren el        

disseny de projecte en l’exercici laboral i com gestionen els conflicte valor, 

respectivament.  

Pel que fa el paper que desenvolupa el disseny, aquest es tendeix a entendre’l com un 

encàrrec de la direcció del servei o bé de l’administració, en el qual el professional no 

acaba de trobar el seu espai on s’integri com un actor rellevant en la seva elaboració. La 

seva funció recau més en portar-lo a terme que no pas en indagar sobre totes aquelles 

qüestions que giren al seu voltant. És a dir, si és viable per les característiques del 

territori o de les persones destinatàries, com s’integren els efectes no previstos, quin 

seguiment es fa i com es realitza (un cop el projecte es posa en marxa), com s’avalua, 

etc. Tots aquests factors contribueixen en entendre l’activitat laboral des d’una lògica 

mecanicista on el professional es qüestioni la raó de ser de la pràctica professional i 

preguntant-se al servei de qui està.   

Així mateix, en el planejament encara preval la tendència de guiar-se sobre la intuïció i 

l’experiència (tan personal com de l’equip de treball). Això no és negatiu, però si no es 

complementa amb la integració del treball en xarxa i la renovació més que constant d’un 

cos teòric en ple dinamisme, pot acabar desembocant en una situació on no hi hagi una 

connexió realista entre el problema a resoldre i el que aporta el programa per tal 

d’assolir l’escenari desitjat. Ens trobem que els professionals són conscients de la 

importància d’aquests dos factors, però, per exemple: es diu que es treballa en xarxa 

quan realment només hi ha un intercanvi d’informació per saber el que fa l’altre i a més, 

es considera com a poc eficaç.  És veritat que hi ha dificultats en el seu 

desenvolupament (comunicació, diferències metodològiques, poca flexibilitat, etc.), 

però s’acaba acceptant, en el millor dels casos, que els diferents serveis elaborin les 

seves propostes de manera simultània i coordinada amb els altres serveis. És a dir, no hi 

ha un exercici d’elaborar una única proposta integrada.  

Per la seva banda, quan es fa referència a la formació, aquesta està estretament lligada 

amb jornades proposades pel propi recurs o vinculades a l’àmbit d’intervenció. Tenint 
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present, com deia abans, que no hi ha una construcció conjunta, el problema que es 

planteja és: si anem cap a un escenari on hi han tants projectes com recursos hi 

intervenen,. O bé, es decideix fer un pas endavant i portar aquest treball de cooperació 

entre serveis que ja es realitza, cap a una segona fase on prevalgui la discussió, el 

consens i la decisió per tal d’aconseguir una certa unitat, no només com a àmbit, sinó 

també com a col·lectiu.  

Tot i els passos importants que s’estan realitzant, la cultura actuadora-aplicacionista 

encara està present en el moment d’entendre l’exercici del planejament del disseny. Es 

tendeix a ser més resolutiu d’acord amb el compliment dels objectius plantejats des de 

direcció, en lloc de plantejar-se la causa de la problemàtica. On preval la derivació 

davant la dificultat  de no dur a terme amb l’objectiu marcat.  

Per l’altre banda, tal i com comentava en un dels requadres de síntesi, l’educació social 

ha de continuar treballant per dirigir-se cap a una cultura reflexiva-creadora on la 

investigació i la recerca estigui plenament integrada en el perfil professional. Tanmateix, 

la desvinculació entre la Universitat i el món professional no hi ajuda. Si els estudiants 

d’educació social no perceben la utilitat del planejament (disseny) en els centres de 

pràctiques, la distància entre aquests dos organismes s’anirà eixamplant igual que el 

binomi teoria-pràctica.  

En aquesta línia, es continua entenen que la intervenció socioeducativa implica inventar 

activitats. Això no és negatiu, però si aquests activitats estan justificades sota uns 

projectes de disseny febles o en desacord envers les necessitats reals del context, la 

responsabilitat professional se’n veu perjudicada. Per això, insisteixo, la necessitat que 

el professional ha d’estar format en competències, habilitats i coneixements. I establint 

veritablement una estructura de treball en xarxa per tal d’encarar amb unes mínimes 

garanties la complexitat de la realitat social.  

En resum, l’educació social s’enfronta amb contextos i problemàtiques complexes que 

requereixen d’un exercici de planejament. Tot i això, no és garantia d’èxit. Però, 

l’enfocament reflexiu-creador més susceptible al canvi i sense desvinculant-se de la 

recerca i la investigació durant tot el procés, permet anar consolidant una 

professionalitat d’acord amb les expectatives de la societat.  
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Això pel que fa el tipus de cultura professional que s’està construint. En relació a la 

identitat, cal destacar que aquesta es troba estretament relacionada amb la consciència 

moral del col·lectiu, entenent-la aquí, a través de com gestionen els conflictes ètics. Tal 

i com hem pogut observar els dilemes morals es troben plenament integrats en la 

pràctica laboral dels educadors socials, tanmateix, com a conseqüència de la joventut de 

la professió i la no consolidació d’una identitat compartida provoca que cada servei i en 

última instància, cada àmbit, els gestioni a la seva manera.  

Encara persisteix la tendència de gestionar el conflicte des d’una vessant 

particular/individual, tot i això, majoritàriament es sol recórrer a l’equip de treball. Una 

de les problemàtiques presents és que no hi ha un consens general alhora de gestionar 

els conflictes de valor. Cadascun dels àmbits que integren l’educació social, per si sols 

tenen més rellevància que la pròpia professió. No només hi ha una debilitat identitària, 

sinó que el conflicte ètic s’acaba convertint en un element estretament lligat el lloc de 

treball. En el pitjor dels escenaris, el professional davant la variabilitat de les formes de 

gestió, s’acaba sentint desprotegit i sense trobar cap punt de referència. 

No identificar la font del conflicte per si sol ja suposa un malestar personal, que córrer 

el perill d’acabar esdevenint amb una situació de tensió amb l’equip de treball, l’usuari 

o la direcció del servei. Tenint present que tota professió desenvolupa una funció 

pública, el mecanisme de gestió també ho ha de ser. La falta d’una consolidació en el 

teixit professional de l’educació social dels valors que li serveixen de referència, 

independentment de l’àmbit, acaba tenint uns repercussions negatives sobre la base 

identitària (estructura profunda). 

Aquesta circumstància, no només té unes conseqüències internes sinó que també 

s’exterioritza cap a l’exterior. Per això, recollint l’opinió dels col·legiats, hi ha una falta 

de voluntat política per conèixer els efectes de les intervencions socioeducatives i la 

societat no acaba de comprendre la dificultat dels caos que afronta l’educació social. 

Com es gestionen els conflictes de valor és un exercici que requereix establir un mínim 

de consens i unitat per tal de construir una estructura de suport on el professional hi 

pugui recórrer. 
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Tot i l’aparició l’any 2007 dels Documents Professionalitzadors (Codi Deontològic), és 

un recurs poc valorat i consultat davant de situacions que impliquen un dilema moral. I 

en alguns casos se li dóna una utilitat que no és la seva, sobretot quan se l’interpreta 

com un element normatiu o s’utilitza per buscar activitats. Interpretant la curta història 

de l’educació social, elements tan concrets però alhora necessaris, esdevenen 

imprescindibles en el moment de continuar treballant amb aquesta gran empresa que 

representa la consolidació de la identitat. Ningú ho farà per nosaltres.  

Davant d’aquest context, els mateixos col·legiats han afirmat que hi ha una absència de 

referents teòrics sobre ètica professional i el més preocupant, una separació entre la 

reflexió moral i la pràctica professional. Davant de la complexitat dels casos que afronta 

diàriament l’educació social, no es pot permetre que les situacions que impliquen un 

conflicte ètic s’integrin com un fet normal i comú dins de l’activitat laboral. El conflicte 

no pot quedar impune per molt que els esdeveniments passin amb rapidesa i pel poc 

temps i ganes que es tingui després per  reflexionar sobre la seva causa.  

Acabant de comentar alguns aspectes sobre l’apartat de discussió és important la 

construcció d’un marc professional. Segons Moyano (2007: 30), en un primer moment 

es va sustentar, bàsicament, en la remuneració econòmica i el reconeixement de la tasca 

per part de les administracions públiques. El moment actual requereix un pas endavant 

que aprofundeixi en el procés professionalitzador. Encara que té una connexió, de nou, 

amb la formació tant inicial com continuada, la convocatòria implica molt més la 

producció teòrica dels professionals de l’educació social.  

En definitiva, una part important del treball ha volgut aprofundir fins a quin punt la 

debilitat identitària de la professió té unes conseqüències en el moment de gestionar els 

conflictes de valor. I hem comprés, entre d’altres coses, que mantenen una forta relació 

bidireccional. Ara bé, també seria interessant posar en escena noves variables (a part 

dels conflictes de valor) que mantinguessin una relació causal amb el tema de la 

identitat. Amb l’objectiu i amb això acabo, de continuar comprenent el paper 

fonamental que hi juga.  
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6. Conclusions i prospectiva 

Tal i com assenyalen Riberas i Vilar (2014: 140), el professional de l’educació social 

necessita elements que li permetin orientar-se dins d’aquest escenari complex, sota el 

prisma de la justícia i amb amplitud de mires, més enllà de les seves pròpies creences. 

Això significa, entre d’altres coses, entendre l’exercici professional des de l’activitat 

pública i establir marcs de referència comuns alhora de gestionar els conflictes de valor 

i no caure amb la tendència perillosa d’entendre’ls com una problemàtica de caràcter 

privar o particular. 

Riberas i Vilar (2014: 140), també afirmen que la qualitat i el rigor en la praxis 

professional, a més de ser una exigència de caràcter ètic, són a la vegada una protecció 

pel professional davant les situacions de burnout. Els col·legiats han identificat diverses 

fonts de conflicte ètic que desprès hem agrupat en tres blocs (missió, relació amb la 

persona atesa, relacions interprofessionals). Tot i que ens hem centrat amb l’anàlisi dels 

Documents Professionalitzadors (Codi Deontològic), cada servei tendeix a gestionar-los 

des dels seus propis mecanismes. Per una banda, és important detectar  aquest tipus de 

problemàtiques i portar-les a l’equip, després s’hauria de veure com es gestiona. I per 

l’altre, la particularitat del servei i de l’àmbit encara té molta presciència, situació que 

condueix a no acabar de consolidar una consciència identitària.  

Per exemple, Vilar (2013: 170) proposa un mètode operatiu per tal d’ordenar els passos 

en la discussió, la deliberació i la presa de decisions d’un conflicte de valor. Aquest està 

format per tres fases. En primer lloc, una fase descriptiva que consisteix en realitzar un 

retrat el més detallat possible del conflicte i de la situació que el crea. Una vegada s’ha 

definit bé el problema, la primera tasca és identificar si l’equip té alguna estratègia o 

resposta preestablerta pel seu tractament.  

En segon lloc, en la fase analítica, el professional ha de fer un exercici al més objectiu 

possible davant la interpretació i la gestió dels conflictes de valor. Per això la necessitat 

d’utilitzar guies de referència per objectivar les responsabilitats professionals. Arriba el 

moment on l’equip ha de proposar alternatives envers el dilema moral que té al davant. 

Finalment, en la fase valorativa, una vegada han quedat delimitades les alternatives que 

es tenen en consideració, es passa a preveure les conseqüències de cadascuna d’elles per 

així prendre una decisió. A  continuació un cop s’ha pres la decisió s’argumenta amb 
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claredat els arguments que s’han tingut en compte per elegir aquella opció, així com els 

riscos que s’assumeixen en cada cas. En últim lloc, s’han d’establir els criteris 

avaluatius per fer el seguiment de la decisió que s’ha pres. 

Per l’altre banda, s’ha d’entendre el planejament del disseny com una eina 

imprescindible en el moment d’encarar la complexitat de la realitat social. No existeix la 

millor de les respostes, però aquest és un exercici que avala la responsabilitat 

professional dels educadors davant la societat. Cada una de les etapes del projecte 

(diagnòstic, planificació, aplicació i avaluació) es caracteritzen per la seva no 

provisionalitat on es necessari adoptar una cultura professional més propera a la 

reflexiva-creadora.  

En aquesta línia, com assenyala Vilar (2008: 269), els diferents focus dels saber o 

agents socioeducatius que conflueixen en el territori han de treballar de manera 

complementaria i interactiva en forma de xarxa per crear respostes realment efectives i 

sòlides. Així doncs, és necessari entendre que la xarxa en si mateixa és un objecte de 

reflexió.  

Com es pot observar en la Gràfica 2.46. les persones enquestades consideren que 

l’educació social ha d’encarar nous reptes de cara el futur. Augmentar la producció 

teòrica perquè tal i com afirma Moyano (2007: 30)el prestigi d’una professió demanda 

de més investigació, però també més compromís amb la producció teòrica de les 

pràctiques que els educadors/es socials realitzen i també un marc de col·laboració més 

estable entre el cos acadèmic i el professional. Per la seva banda, normalitzar la 

presciència de l’educació social en la societat i convertir-se en un exemple de 

compromís amb la comunitat, potenciar un mètode per l’anàlisi i la gestió dels dilemes 

ètics en la pràctica quotidiana i consolidar una identitat professional que s’adeqüi a la 

complexitat de la realitat social.   

Per últim, l’educació social està treballant per aconseguir una major unió entre tots els 

àmbits d’intervenció, tot i així, aquests encara mantenen maneres de fer molt pròpies del 

seu bagatge com a ocupació. Parlar d’unitat, no únicament significa referir-se els 

Documents Professionalitzadors, però sí en els mecanismes de gestió dels conflictes de 

valor. I aquest és un punt que no està gens clar. Com a conseqüència d’això, es pot 

produir un retrocés i tornar a la separació per àmbits. I per l’altre, no aconseguir 

transmetre a la societat les funcions que realitzen els educadors socials.  
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L’educació social no pot ser únicament un instrument de contenció davant les 

problemàtiques que van succeint diàriament, també ha de ser capaç de plantejar 

projectes juntament amb altres disciplines. No pot permetre quedar-se arraconada i 

conformar-se amb el simple desenvolupament de l’acció resolutiva. I el més important, 

és que si no trobem uns mínims d’unitat com a col·lectiu, ningú ho farà per nosaltres.  
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Gráfico 2.46. La educación social, como toda profesión, se plantea 
nuevos retos de cara el futuro, de la siguiente lista que le propongo a 
continuación, ¿cuáles nombraría Ud. como más DESTACADOS? 
 

Desarrollar el sentido autocrítico y de 
perfeccionamiento, más allá de los que 
digan los sistemas normativos 

Consolidar una identidad profesional que 
se adecue a la complejidad de la realidad 
social  

Facilitar espacios personales de reflexión y 
asesoramiento para gestionar los conflictos 
de valor 

Potenciar la gestión de equipo de los 
conflictos de valor para ir consolidando una 
cultura profesional colaborativa y de 
construcción conjunta 
Potenciar un método para el análisis y la 
gestión de los dilemas éticos en la práctica 
cotidiana 

Normalizar la presencia de la educación 
social en la sociedad y convertirse en un 
ejemplo de compromiso con la comunidad 

Más formación teórica de los profesionales 
de la educación social 
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