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RESUMEN 

La educación social vigente hasta no hace mucho, prodigada por la familia y la 
institución escolar, ha sido esencialmente conservadora, heterómana y autoritaria, 
adaptada a la sociedad de la que era reflejo. Una educación social de acuerdo con 
10s principios de la sociedad actual demanda una vocación mas universalista, que 
no se limite a garantizar la adaptación de 10s sujetos al medio colectivo, sino que 
ademas cumpla un papel de dinamización social. 

En este marco podemos considerar cuatro grandes campos de actuación en edu- 
cación social: 

1. Educación permanente y de adultos 
2. Formación laboral 
3.  Educación especializada 
4. Animación sociocultural y tiempo libre 
La recuperación de la democracia municipal ha provocado un indiscutible desa- 

rrollo de actividades recreativas y culturales, un impulso de la creatividad cultural 
y colectiva y un aumento de nuevos espacios para la interacción social, todo 10 cua1 
se traduce en una mayor demanda de actividades sociales diversas. Ha llegado el 
momento de planificar y optimizar 10s recursos disponibles de manera que las acti- 
vidades sean rentables en funcidn de 10s propósitos sociales que se persiguen. Plani- 
ficar, coordinar y planes de intervención sociocultural son tareas que demandan pro- 
fesionalización y no únicamente buenas intenciones. 

ABSTRACT 

Since few time ago Social Education in force -1ovished from the farnily and school 
institution- has been essentially consemative, heterogeneous and authoritarian, adap- 
ted to a society of it was reflection. A social education in accordance with rudiments 
of actual society, demand a vocational more universal, that it no limite to guarentee 
subjects adaptation to colective medium, but also, promise a role of the social ani- 
mation. 



In this setting we can considerate four big ranges of actuation in social education: 
1. Adult training in service 
2. Laboral formation 
3. Specialized education 
4. Sociocultural animation (sociocultural community development) and free-time. 
Municipal democracy recuperation has temted a development indisputable of cul- 

tural and recreatives activities, a impulse in the cultural and colective creativity, a 
increase of new spaces to a social interaction, definitively everything have major 
demand of diverse social activities. The moment for plan and improve available re- 
sources has arrived, in such a way that activities produces in function of social pur- 
pose that is hunted. To plan, to coordinate, and to promote socio-cultural interven- 
tion plans are tasks that demand professionalism and not only good intentions. 

QUE VOL DIR EDUCACIO SOCIAL? 

Avui ja n o  sorpren n ing i~  el fet de parlar de  la inadequació, del distancia- 
ment que existeix, de  fet, entre I'escola i la societat. L'escola, cada cop més, 
resulta una institució rígida, amb  serioses dificultats per a respondre a les 
demandes d'una societat en constant evolució. D'altra banda, la continua 
ampliació dels camps formatius a que es veu sotmesa l'ediicació escolar, 
genera una situació en la qual I'escola es veu materialment impossibilitada 
per atendre'ls en la seva totalitat. Aixo vol dir que la societat ha d e  satisfer 
part de  les seves necessitats educatives recorrent a d'altres instancies; aixo 
ha fet que l'ediicació extraescolar prengués tanta importancia. 

Si ens cenyim a la dimensió social del procés formatiu, la insuficiencia 
de  la institució escolar per a cobrir les necessitats d 'una societat amb pro- 
funds canvis de  conductes i valors n o  resta resolta tampoc per la institució 
familiar, incapac de continuar exercint funcions que li eren tradicionals, ja 
que ella mateixa s'ha vist modificada en la seva estructura i funcions. És 
per aixo que sorgeixen altres instancies d'educació social que responen a 
la persistent necessitat d e  formació que tenen l'individu i la comunitat. 

Parlem d'cteducació social)) en el sentit donat per diferent autors [CASI I- 
I l.1.10 (1976); QUINTANA (1980); FUI~~,AT/SAKKAMONA (1984)], que té per co- 
mil denominador aconseguir subjectes a m b  actituds i comportaments cohe- 
rents amb  el context social en que es troben immersos. S'ha de  dir, pero, 
que  aquest context n o  és universal en totes les seves manifestacions, sinó 
que, prafrasejant Fullat, depen ctdel senyor respectable que té la paraula 
en aquell moment)) [FULLAT/SARRAMONA (1 984) p. 1271. Aquest ((senyor)) 
significa en I'actualitat, entre altres coses, una tecnologia accelerada, uns 
mitjans de  comunicació d'influencia massiva i una organització política d e  
participació i complexitat progressives. 

1,'educació social vigent fins no fa gaire -prodigada per la família i la 



institució escolar- ha estat essencialment conservadora, heteromana i auto- 
ritarista, adaptada en definitiva a la societat de la qual era reflex. Una edu- 
cació social d'acord amb els principis de la societat actual demana una vo- 
cació més universalista, que no es limiti a garantir l'adaptació dels subjec- 
tes al medi col.lectiu, sinó que a més a més, acompleixi un paper de dina- 
mització social. La nova educació social haura de despertar les conscien- 
cies, estimular actituds de renovació, omplir el temps lliure de manera crea- 
tiva i enriquidora, etc. 

Si l'educació social d'una societat estatica demanava individus que es con- 
formessin amb les normes, la corresponent a una societat dinamica i parti- 
cipativa exigeix persones critiques, que contínuament qüestionin la realitat 
relacional de cara a una permanent millora, persones al mateix temps capa- 
ces de donar un enfocament creatiu a les seves vides, per a fugir de la me- 
diocritat i l'atonia de les societats massificades. Podria semblar que amb 
el tipus d'educació social ací demanada la societat ~ ( l l e n ~ a  pedres sobre el 
seu propi sostre)), ates que no es pretén un individu simplement obedient, 
sinó conscient, participatiu i, com a tal, coneixedor dels seus drets. Aixo 
és congruent amb la dinamica de la historia, que es debat entre l'alienació 
i la democracia, la massificació despersonalitzadora i la participació de tots 
els subjectes en els projectes col.lectius. L'educació social ha d'inclinar la 
ba l an~a  cap a l'extrem positiu, avanCant dialecticament en el procés opti- 
mitzador i utopic de la societat present i futura. 

Les noves demandes de l'educació social no les descobrim ara, certament, 
ni tampoc no descobrim ara les instancies que actuen per aconseguir-la. Des 
de fa alguns anys han proliferat, en el nostre medi social, una serie d'arees 
d'intervenció socio-educativa fora dels ambits familiar i escolar. Aquestes 
arees d'intervenció, nascudes a instancies de les demandes socials, suposen 
una experiencia molt rica i imprescindible per a qualsevol plantejament fu- 
tur que vulguem fer en el camp de l'educació social sistematica. Tan sols 
els ha mancat, potser, una reflexió teorica que estructurés de manera cienti- 
fico-tecnica les seves accions, sempre més dirigides a la resolució de proble- 
mes concrets que a la teorització. Amb aixo no volem dir que totes les ini- 
ciatives hagin tingut aquestes característiques, ja que institucions molt di- 
verses, dirigides a la formació laboral, a la formació permanent d'adults 
o a la professionalització en animació socio-cultural han sabut combinar 
perfectament la praxi amb la fonamentació teorica que la sustenta (Univer- 
sitats populars, INEM, IMAE, ((Flor de Maig)), Escola d'animadors socio- 
culturals de Madrid, etc.). 

Com ja hem indicat, totes les experiencies realitzades s'han situat fora 
de l'estricte marc escolar per a formar part del que avui es denomina educa- 
ció no formal, la qual cosa no exclou la necessitat de sistematitzar progres- 
sivament les accions, dotant a tot el camp de la preparació teorica adequa- 



da. Així s'explica que en aquests moments es debati la proposta d'integrar 
els estudis d'educació social dintre de les noves titulacions universitaries. 

Els nous títols de Diplomat i Llicenciat en educació social no s'han d'en- 
tendre com un trencament amb el que fins ara ha estat realitzat, malgrat 
que aquestes situacions sempre poden provocar conflictes institucionals. En 
realitat es tracta del reconeixement academic d'unes tasques i d'una prepa- 
ració amb una tal importancia social, que demana la major atenció acade- 
mica i reconeixement social. Quelcom de semblant ha succe'it amb altres pro- 
fessions que inicialment no van sorgir de l'ambit universitari. L'exit de I'ope- 
ració radicara en la incorporació de les persones i institucions que fins al 
moment han estat treballant en el camp de l'educació no formal per elabo- 
rar les noves alternatives; en cas contrari les possibilitats de fracas són evi- 
dents. 

Es podria afegir que estem parlant d'una professionalització estrictament 
pedagogica que troba en la intervenció educativa la seva justificació per a ,  
com assenyala Colom (1987:20), (treferenciar accions concretes que incideixin 
en situacions concretes per aconseguir objectius pre-pensats)). D'aquesta ma- 
nera no es confon amb les funcions del denominat ((treball social)), que són 
basicament de tipus assistencial. 

2. AREES D'INTERVENCIO EN EDUCACIO SOCIAL 

Abans d'entrar propiament en la determinació de les arees d'intervenció 
en educació social, presentem un marc globalitzador que les justifiqui: 

a) Les arees d'intervenció educativa que en el pla social es presenten, es di- 
rigeixen al desenvolupament personal dels individus en l'ampli marc de 
les relacions socials. En aquest marc, el desenvolupament personal i el 
comunitari es contemplen com dues vessants d'un mateix procés. 

b) Ates que cap intervenció educativa no es pot donar fora de l'entorn físic 
i social de l'individu, un punt de referencia obligat sera el territori. Aixo 
vol dir que l'educació social es contextualitza en les variables socials pro- 
pies del territori marc sobre el qual actua, sense que aixo signifiqui una 
limitació expressa per a la generalització de situacions que puguin orien- 
tar vers la solidaritat i comprensió entre els pobles. 

C) Existeix la possibilitat evident que accions realitzades per diversos agents 
sobre un mateix territori provoquin ensolapaments, més encara quan les 
diferents arees d'intervenció tenen límits difícils de concretar. Aquest fet es 
produeix també en altres camps d'acció social i en la propia educació for- 
mal, de manera que solament es pot respondre que l'experiencia anira 



dictant delimitacions i, en molts casos, la intervenció d'equips multipro- 
fessionals resoldra el tema. 

Podem considerar quatre grans camps d'actuació en educació social: 
1. Educació permanent d'adults 
2. Formació laboral 
3 .  Educació especialitzada 
4. Animació socio-cultural i temps lliure 

2.1. Educació permanent d 'adults 

Són múltiples les facetes que pot abastar l'educació permanent d'adults; 
algunes d'elles es contemplen també en les arees que a continuació descriu- 
rem. 

En principi no s'inclouen en aquesta perspectiva no formal els progra- 
mes educatius que es dirigeixen cap a l'obtenció de titulacions academiques 
formals, incloent-hi la mateixa alfabetització i ctl'educació compensatoria)), 
que també condueix a aquestes titulacions. Aquests camps es poden consi- 
derar com més propis dels docents del sistema formal, encara que sigui ne- 
cessaria una preparació específica per a coneixer i actuar amb adults. 

Recordem que els adults es caracteritzen per tenir la responsabilitat so- 
cial d'acomplir una serie de papers, als quals han de subordinar I'activitat 
formativa (Jornades sobre la formació d 'educadors i agents socio-culturals, 
1988:16). Aquest fet condiciona basicament la intervenció sbcio-educativa 
i les actituds amb qui: aquesta és rebuda. 

L'objectiu fonamental de l'educació permanent d'adults és el d'aconse- 
guir que tots els subjectes dominin la realitat socio-cultural que els envolta. 
Per aixo s'ha de potenciar des dels mateixos adults tot el que afavoreixi 
l'autodeterminació i la consciencia critica, de manera que els permeti parti- 
cipar de forma activa en la vida social, utilitzant tots els recursos (mitjans 
de comunicació, legislació, institucions, etc.) que la societat posseeix, sense 
oblidar la creació de tots aquells de nous que siguin necessaris per a millo- 
rar l'entorn i la vida social en general. D'aquesta manera l'educació no for- 
mal d'adults s'orienta cap a una amplia diversitat d'activitats i de destina- 
taris; sempre en funció de dos criteris fonamentals: 

L'atenció prioritaria a les necessitats més urgents 
La perspectiva de l'educació permanent 

Com a conseqüencia de la necessaria contextualització territorial, hau- 
rem de distingir entre programes d'acció rural, urbana o suburbana, segons 
els casos. En tots ells, pero, intervenen els camps formatius cívics, fami- 



liars, d'oci, sindicals i culturals en general; tot el que podria englobar-se 
sota el concepte generic de ((desenvolupament comunitari)). 

La institucionalització de les accions pot prendre també alternatives di- 
verses: centres cívics, ateneus, centres parroquials, universitats populars, 
clubs, etc., segons la tradició imperant i també el domini que exerceixin les 
diverses forces polítiques. Perque en una societat plural de partits polítics 
i d'organitzacions diverses es donara la convivencia d'iniciatives que prete- 
nen, a més dels objectius assenyalats, el corresponent proselitisme de grup. 

2.2. Formació laboral 

Resulta ja topic afirmar que el sistema educatiu formal no s'adapta a les 
necessitats professionals del món laboral. La constant evolució tecnologica 
exigeix una formació professional permanent, lligada a les necessitats im- 
mediates de la vida laboral. És així com sorgeix la formació laboral al mar- 
ge de les institucions academiques formals, que resten limitades a propor- 
cionar certs tipus de formació inicial i les bases de coneixement que perme- 
tin especialitzacions, concretades després en el món laboral. La necessitat 
d'actualització i canvi professional que comporta el món actual fa inviable 
una formació laboral vinculada estrictament al sistema escolar formal [SA- 
KRAMONA (1986)l. Hem de clarificar que: 

a) En parlar del formador laboral ens referim al promotor, planificador i 
avaluador de la formació, no a I'instructor, que for~osament haura de 
ser un expert en l'especialitat impartida, a més de posseir dots pedagbgi- 
ques adequades al cas. 

b) En aquest tipus de formació es considera també I'orientador ocupacio- 
nal com una especialització dins el camp de l'orientació psicopedagogica. 

Els destinataris de la formació laboral es podrien classificar en: 

Població activa en situació d'atur. 
Individus que volen accedir al primer treball i estan mancats de prepa- 
ració especifica. 
Sectors dissocials de la població, sobre els quals la formació laboral exer- 
ciria funcions de readaptació social (cas de les (taules-taller)), etc.). 
Resten, finalment, les accions que han de respondre a 1'actualització 
permanent dels coneixements professionals, sigui realitzada en la pro- 
pia empresa/institució o fora d'ella. 

Les tres fites generals que compren la formació laboral, tal com aquí l'en- 
tenem, són: 



a) Actualitzar coneixements i habilitats que permetin abastar els avencos pro- 
dui'ts en el món laboral. 

b) Fer de la formació laboral una font de satisfacció i millora personal, a 
la vegada que es cobreixin les necessitats propies dels centres laborals. 

c) Capacitar per a la realització de tasques de major responsabilitat. 

La formació laboral, per tant, abasta l'aprenentatge d'un ofici, d'una es- 
pecialització o l'actualització professional. Tot aixo sense oblidar la cultu- 
ralització que permeti la consegüent adaptació al món laboral i la compren- 
sió de les possibilitats que ofereix l'avenc tecnologic. 

Probablement sigui aquesta area d'intervenció la que esta, en major me- 
sura, mancada d'antecedents pedagogia, sense que per aixo mai no hagi 
deixat d'existir. És un fet que les responsabilitats de formació laboral no 
solen estar en mans de pedagogs, ni aquests han estat preparats per afrontar- 
les immediatament. Per aixo es requerira un considerable esforc per part 
de la Universitat per a preparar especialistes en formació laboral. La colsla- 
boració directa amb el món laboral sera imprescindible per a proporcionar 
els coneixements i contextos pertinents. 

2.3. Educació especialitzada 

Aquesta area la considerem com l'equivalent a al10 que en el món germa- 
nic es coneix genhicament com (<Pedagogia Social)), i abastaria en general 
totes les conductes inadaptades i els problemes de tipus psicosocial que es 
generen en l'individu en la seva interacció amb la societat. Un educador es- 
pecialitzat sera, per tant, un professional de la resocialització de subjectes 
inadaptats, que actuara amb ells per mitja dels grups creats a l'efecte [ Q U I N -  

TANA (1984) p. 4321. L'educació especialitzada es dirigeix a persones i grups 
que es troben bloquejats en el seil desenvolupament personal, fins al punt 
d'estar incapacitats per a establir una relació enriquidora amb el seu en- 
torn; així mateix, treballa amb persones en situació de risc psicologic i social. 

En aquest context, l'acció de l'educador especialitzat es dirigira a recons- 
truir la personalitat inadaptada, facilitant al subjecte els mitjans idonis per 
a l'adaptació social plena. Encara que en el nostre context la reinserció so- 
cial ha tingut un caracter més assistencial que pedagogic [MERINO (1987) p. 
1741, en els últims temps s'ha accentuat la dimensió més pedagogica, amb 
una major professionalització de les accions, la qual ha de quedar consoli- 
dada definitivament en el futur. 

Aquest nou enfocament ha estat propiciat pel creixent desenvolupament 
de noves situacions problematiques i l'augment de la sensibilitat social en- 



vers aquests temes. La concepció tradicional sobre ((la marginació)) i ((la 
inadaptació)) necessita ser redefinida en funció de noves variables socials 
del món que ens toca viure, tals com: 

Les derivades de les dificultats de la incorporació al món del treball, 
sobretot entre els joves. 
La problematica generada per la marginació de la tercera edat. 
Les derivades de toxicomanies i drogaaddicció. 
Les generades al voltant de l'emigració. 
Les derivades de la mateixa vida de reclusió a la qual es condemna els 
delinqüents, etc. 

El punt central que caracteritza la perspectiva actual de I'educació espe- 
cialitzada es la prevenció, encara que sense oblidar les imprescindibles ac- 
cions de correcció que demanen les situacions ja existents. 

El context de la intervenció sera el territori basic en que es mou el subjec- 
te o subjectes als quals es dirigeix, territori que abasta des de la família, 
I'escola (si I'individu estigues escolaritzat), el barri ... i en especial aquelles 
institucions que s'han creat especificament per a la reinserció i atenció dels 
subjectes inadaptats socials (presons, centres d'atenció de joves, etc.). 

2.4. Animació socio-cultural i pedagogia del temps lliure 

El naixement de I'animació socio-cultural esta vinculat a I'aparició i des- 
envolupament de les societats industrials, en les quals es produeixen grans 
concentracions urbanes amb insuficients o nulales infrastructures culturals 
i de relació social. Es presenten, doncs, com una alternativa a les situacions 
d'alienació, individualisme i consum que són típiques d'aquestes societats. 

La pedagogia del temps lliure sorgeix al voltant dels anys setanta a partir 
de la concepció industrial del temps de no-treball. Durant uns anys es va 
centrar exclusivament en els nens i adolescents, en I'actualitat, pero, sense 
abandonar aquestes edats, ha ampliat el seu camp d'acció i es dirigeix al 
conjunt de la població, amb una clara perspectiva envers una societat de 
futur on les hores de treball tendeixen a disminuir, la jubilació s 'avan~a i 
I'esperan~a de vida augmenta. 

L'animació socio-cultural es concep com un metode participatiu que es- 
timula i afavoreix la innovació cultural, genera dinamiques d'interacció so- 
cial entre els membres de la comunitat i persegueix, en definitiva, la creació 
de ((teixit social)) i la millora de la qualitat de vida. Com afirma Puig ctl'ani- 
mació vetlla perque mantinguem una vida activa entre els estranys: la co- 
munitat. .. i vol tornar a reconstruir al10 que anomenem 'home públic' i 'placa 
pi~blica')) ( 1  987, p. 19). L'animació socio-cultural es superadora de la sim- 



ple difusió cultural concebuda com a consum, per a erigir-se en creadora 
d'una cultura sorgida de la iniciativa personal i cornunitaria. 

Tant l'animació socio-cultural com la pedagogia del temps lliure perse- 
gueixen objectius equivalents, mantenint pero principis rnetodologics dife- 
renciats. Per a DEBESE/MIALARET (1988) l'animació sbcio-cultural exerceix 
les següents funcions dins del sistema social: 

Una funció d'adaptació i d'integració social. 
Una funció economica: afavorir la cohesió i el creixement. 
Una funció de desenvolupament cultural i funció critica. 
Una funció reguladora dels intercanvis socials i culturals. 

La recuperació de la democracia municipal ha provocat un indiscutible 
desenvolupament d'activitats recreatives i culturals, un impuls de la creati- 
vitat cultural i col.lectiva, un augment de nous espais per a la interacció so- 
cial, tot al10 que es tradueix en una major demanda d'activitats socials di- 
verses. Ara ha arribat el moment de planificar i d'optimitzar els recursos 
disponibles, que no poden ser il-limitats, de manera que les activitats siguin 
rendibles en funció dels proposits socials que es persegueixen. Planificar, 
coordinar i promoure plans d'intervenció socio-cultural són tasques que de- 
manen professionalització i no solament bones intencions. 
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