Intercanvi

Educació Social 40

La complementarietat entre els Graus
d'Educació i Treball Social: una oportunitat
per al futur de les dues professions3
Josep Vicent Pérez '
Francesc Xav ier Uceda 2

Introducció
El treball soc ial i I'educac ió soc ial a Espanya han de respondre a reptes tan
importants com: la confi guració d ' una societat postmoderna, globalitzadora,
preca ri a i de c re ixe nt di ve rs ita t c ultura l; e ls co ntex tos ca n v ia nt s
orga nitzac ionals i ambits profess io nals des deis quals s'exerceixe n les
pro fessions, I'articul ac ió amb els Modul s Superiors en Integrac ió Soc ial i en
Animació soc iocultural cada cop més implantats i amb una més gran acce ptació
soc ial i a I'anomenat "procés de Bolonya", que su posa un canvi en el d isseny
i estructura deis pl ans d ' estudi s, l' element central del qual proposa la rea lit zac ió
de canvis en les melodolog ies d ' aprenentatge i avaluac ió que gara nteixin
I' adqui sic ió de competencies per a I' exercici del treball social i I'educac ió
soc ial; per aixo mate ix aquest procés ha estat aprofitat per les titul ac ions
d ' educac ió i treball soc ial per conve rtir-se en títo ls de grau4 , i aixo comportara
I' accés als títo ls de master oficial i doctoral.
Els primers passos en aquest procés de convergencia es va n inic iar en els
Col·legis professionals d ' Educac ió Soc ial, entitats que han habilitat molts
treball adors soc ials per exercir d ' educadors socials, sen se ex igir per a la seva
habilit ac ió ca p mena de realitzac ió de form ac ió comple ment ari a, sinó
I'acreditació d 'experiencia en determinats lIocs de treball. T ambé algunes
uni ve rsitats es panyo les han obert el camí per contribuir a aquest procés
mitj a n ~a nt el di sseny de plans d 'estudi amb una "certa convergencia entre les
dues titul acio ns", possibilitant amb un es fo r~ formatiu supl ementari de
I'alumne, di sposar de les dues titul acions.
És per aixo que considerem impresc indible obrir un debat en I'actual procés
de re forma del títol de Grau en Treball Social i en Educació Soc ial, i ini ciar
un espai de di áleg entre les dues titul acions que ens permeti convergir en el
max im possibl e, tot acceptant que és més allo que ens uneix en la fO lmac ió i
en I'exercici professional que allo que ens diferencia i separa .
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Caracterització de la societat postmoderna
En les tres darreres decades assistim a un procés de canvi en la civilització
occidental que modifica la percepció i la creenrya en una única hi storia,
diri gida cap a una única fin alitat, la recerca de la ve ritat transcendent. Ens
referim a I'anomenat pensament críti c de la modernitat, postmodernitat per a
uns i modernitat tardana per a altres autors (Pérez Cosín, 2005). En definiti va,
propos icions teoriques que formen part d'un nou paradigma que posa en dubte
la legitimitat racional com a solució a aquesta necessitat d'emancipació del
subjecte. Aq uest nou paradigma ens situa en la reaJitat soc ial d'avui amb les
seves característiques, les se ves noves condicion s i els seus valors.
La creenrya en una única hi storia ha estat substituYda per la pertorbadora
experiencia de la multiplicac ió indefi nida deis sistemes de valors. Podem
percebre que s' ha trencal e l consens, s' ha aca bat la vigencia de la societat
contrac tual, i la cris i de valors ha donat Il oc a múltiples raons i legitimacions
(Lyotard, 1989).
La interacció social ha sofert una evolució i han aparegut nous lIenguatges
amb múltiples reg les caracteritzades per la seva heterogene"ltat. Aquesta
evolució provoca el sorgiment del pensament postmodern com a retlex
d'aquesta perdua de la veritat i de I'autenticitat, com a estereotip d ' una soc ietat
ahi storica, hipen·eali sta, on és difícil di stingir entre allo real i all o imag inari
(Picó, 1986).
La tesi que sustenta aquest procés de mutació, des d'una societat que posa
I' emfasi en el benestar materi al i en la seguretat, envers una societat que
emfasitza en la qualitat de vida 5 , és la tesi del can vi intergeneracional que
Ing lehart ( 1998) va anomenar la revolució si lenciosa. L' argument basic
d 'aquesta tesi postmaterialista, és que un cop cobertes les necessitats basiques
de I'ésser huma, es busquen altres necessi tats com la participació en les
decisions que afecten la soc ietat en general, el treball , la col·lectivitat ve"lnal ,
el medi ambient, tot aixo emparats en els drets i les llibertats cíviques ja
aco nseguide per les generac ions precedents. 1 la hipotesi central d 'aquesta
argumentació, és que I' assol iment de seguretat en els grups soc ials suposa un
major grau de valors postmateri ali stes.
Aquest canvi de valors, en les soc ietats industrials avanryades es caracleritza
pel decl ivi de les institucions jerarquiques i de les normes socials rígides, per
I'ex pansió de I' ambit d 'elecció indi vidual i per la participació en I' ambit
d 'allo social. També Inglehart ( 1998), ens indica que el despl aryament deIs
va lors envers la postmodernitates recolza en un síndrome de can vis congruents
que afecta mo ltes dimensions de la vida, i una ampli a varietat de normes
social s. Canvi s sens dubte recolzats per un sentiment de seguretat ex istenc ial.
La seguretat genera plurali sme en e\s eSlil s de vida i to lerancia activa. En
resum , se' ns suggereix que les circumstancies de prosperitat i seguretat
generen plurali sme en general i democracia en parti cul ar (García Ferrando i
Ariño, 200 1).
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Assistim a una nova societat global que imposa els estil s de vida occ identals,
amb la seva mentalitat economicista, i e ls principi s d ' utilitat, de producti vitat
i de ca lcul , refl ex del comportam ent de l' homo oeconomicus. Max Weber
( 1986), j a ens adve rti a del perill de regress ió de la vida col·lecti va, en sorgir
el benestar economi c i la burocracia. El que av ui anomenem g lobalització i
mundi alitzac ió és una visió unil ateral de la vida, ideo log ica per tant,
mani fes tac ió d ' un model rígid que esta Iimitat a I' ordre economi c o po líti c del
moment I'in strument predilecte del qual és I' excl usió del benestar, de les
gratifi cac ions, de la identitat social i de la visibilitat.
En aquesta soc ietat, el subjecte modern , cedeix e l vincle primari , necessari per
a la so lidaritat i la creati vitat de la vida soc ial, al calcul economic i al seu
comportament determinat per I' exteri or mancat de sentit. Alhora, e l subj ecte
es recupera a si mateix, com a indi vidu primitiu , transgressor i dessacralitzant ,
que ara viu I'efervescencia d ' una soc iabilitat que refu sa tota norma. Apareixen
d ues express ions enfrontades de la personalitat indi vidual. Ens trobem dava nt
de dues soc ietats enfrontades que parlen lI enguatges diferents: e l de la
globalització i el del locali sme.
La visió de l futur, s' ha d ' analitzar en c1au de transició i d ' innovac ió, aquesta
nova situac ió requere ix di ssenyar sinergies entre arcaisme i desenvolupament
tecnologic. Aquest objectiu només el pot aconseguir I'indi vidu , cercant-se ell
mateix, tot rec uperant el cari sma, la personali tzació, el poder magic, etc. Fa
falta una nova cultura de la lIibertat i de I'emancipació, call a recuperac ió de l
subj ecte com a proj ecte (Pérez Cosín i Ali ena, 2006).
Aquesta nova soc ietat impli ca un nou context social, econo mi c, tec no logic
i cultural e n e l qual s' inscriuen I'educac ió i el treball social que presenta
característiques noves i pl antegen unes més grans ex igencies a les nostres
di sc iplin es.
Els grans canvis que sofreixen les soc ietats contemporani es s' obli guen
repl antej ar les desigualtats socials des d ' una nova perspecti va. En aquestes
dues últimes decades han aparegut nous desequilibris soc ials, noves formes
de des igualtat, nous mecani smes de segregació que dificulten I' accés d ' un
nombre creixent de persones a I'ocupació, la formació, la salut, rh abitatge ,
més encara, dificulten I' exerc ici deis drets basics de ciutadani a.
Els processos de canvi en la societat actual han fet palesa una carac terísti ca
basica, cada cop resulta més difícil puj ar en I'escal a social i més facil baixarla. Avui di a ens trobem amb col·lectius en els quals les condic ions de
precarietat, vulnerabilitat i ri sc d ' exclusió social són més grans, i aquestes es
tradueixen en situac ions de desavantatge social que requere ixen una di sciplina
que in vesti gui i incorpori nous sabers, un professional format i capac ita! i unes
institucions compromeses pero fl ex ibl es i modernitzades.

Ens trobem en
un moment
d'una més gran
profusió deis
riscs

En definiti va, ens trobem en un moment d ' una més gran profusió deis ri scs,
d ' una menor cohesió soc ial entre famílies i ve"lns i d ' unes febles po lítiques
públiques de protecc ió, sobretot a l' Estat espanyol, que augmenten la
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vulnerabilitat i des protegeixen davant I' exclusió. Per tot aixó, el trebal l social
i I'educació social com a professions que des de la se va tasca quotidiana
s' enfronten en I' espai microsocial a les noves reali tats socials, familiars,
educati ves , etc. , han de refl exionar des d ' aquesta prax i, o ferir anali sis, produir
teori a, desenvolupar metodolog ies que ajudin i previnguin I' exclusió soc ial,
fomentin la cohes ió social, desenvolupin dispositius que recolzin en les
situac ions de vulnerabilitat i treballin per la conso lidac ió deis drets soc ials.
Per complir amb la mi ssió que hem descrit en I'apartat anteri or, necess item
enfocar la nostra anali si en e ls contex tos organitzacionals en els quals les
disciplines de l treball soc ial i I' educació soc ial desenvolupen les se ves
funcions i desgranar els processos compartits que avalin la nostra hipótesi.

Els contextos organitzacionals del Treball Social i Educació Social
Els objectius
generics de les
disciplines del
trebaH social i
educació social
són contribuir al
desenvolupament
i increment del
Benestar Social ,
la promoció de
I'autonomia
personal , la salut,
la qualitat de vida ,
la Huita contra la
desigualtat social
i I'exclusió

Els objectius generics de les di sc iplines del treball soc ial i educació soc ial són
contribuir al desenvolupament i increment del Benestar Social, la pro moc ió
de I'autonomi a personal, la salut, la qualitat de vida, la lIuita contra la
des igualtat soc ial6 i I' exc lusió. Per aixó es considera com a element ba ic
d ' intervenció professional, potenci ar i promoc ionar tant les capacitats i
recursos indi vidual s i col·lectius deis mateixos usuari s, com potenciar alhora
organitzac ions, estructures social s i formes de vida que re forcen el Benestar
Soc ial.
Tradi cionalment, els professionals del treball soc ial han desenvolupat la seva
tasca entre els pobres i marginats amb un fo rt contingut patemali sta i ass istencial
en la seva actuació, i e ls de l' educació en els centres d ' intemament de menors,
en els equips d ' intervenció amb menor en medi obert, centres penitenciaris,
etcetera.
Particul arment des de I'aprovació de la constitució de 1978 i en la mesura en
que es desenvolupa en diferents normes jurídiques positi ves i en el seu
corresponent entram at institucional, I' acti vitat profess ional s ' a dre~a cap a tot
ciutada en estat de necess itat en el marc deis drets que Ii reconeix la constitució
i la resta de normati ves jurídiques. Des d ' aquest recone ixement de drets de tot
ciutada, el treball ador social i I' educador social. miren de potenciar totes les
virtu alitats de la persona humana, de les famíli es, de is grups, de les
organitzac ions i comunitats en que desenvolupa la seva vida, per aco nseguir
e l max im de benestar social i qualitat de vida.
Les di verses admini strac ions públiques (central, autonómica i local ) són les
max imes responsabl es en el nostre país i en els pa'isos del nostre entom , de
garantir la prestac ió d ' aquesta mena de serveis als ciutadans i a les seves
comunitats. Sera, don cs, e n aquestes admini stracions, especialme nt en
I' administració local i autonómica, on aquest ti pus de labor pro fessional troba
més amplia acollida.
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Tot i que també en aquest ambit, la iniciati va pri vada ofereix un ampli camp
als tre ball adors soc ials i educadors socials: les associacions d 'autoajuda i les
organitzac ions no govern ame nta ls te nen un important paper a juga r i
I' augmentaran en e ls propers anys, tant més si s' hi incorpora un fo rt volunta ri at
que comenr;a a prendre e l vol.
Per últim , també e l sector mercantil ha estat sempre present i és poss ible que
tingui un gran futur si considerem la cri si deis sistemes tradi cionals de
prestació d ' aquest ti pus de serve i. Fins i tot en algunes ocasions, són els
mate ixos treball adors soc ials i educadors soc ials els qui ara pro mouen un
ampli canvi d ' actuació professional en el sector mercantil (com autonoms il
o empresari s), que no es pOI menystenir.
L'educac ió social i el treball soci al comparteixen ambits d ' interve nció, amb
desigual implantac ió i ambdiferencies entreComuni tats Autonomes, municipis,
etcetera, pero sense cap mena de dubte les dues professions realitzen les seves
comeses i són presents en e ls següents espais professionals:
En serveis socials generals d ' atenció social basica i/o primaria. Especialment
en ajuntaments, mancomunitats, consorcis comarcals, diputacions, etcetera.
En serveis soc ials espec ialitzats, organitzats habitu alment per I' atenció a
col·lectiu s: persones sense llar , gent gran , infancia i adolescencia, dona,
minories etniques, persones ambdi scapacitat, farruli a, immi grants, persones
en situ ac ió d ' exclu sió soc ial , etcetera.
En salut, en centres d' atenció primaria, serveis d 'atenció soc iosanitari a a
malalts amb pato logies croniques i terminals, hospitals, serveis de salut
mental, d ' atenció a drogoaddi ctes en e ls processos de desintox icac ió i
deshabituació. També din s del tercer sector, hi ha un ampli ve ntall
d 'assoc iac ions i organitzac ions sense anim de lucre que treballen amb les
persones que so freixen malalties diverses i les se ves famílies, malalti es que
afec ten e ls vincl es soc ials i la qu alitat de vida de les persones: cuidadors
de malalts amb Alzheimer i altres demencies, malalts de cancer, afectats per
processos de traspl antament, SIDA , etcetera.
En educac ió, serveis d 'assessorament psicopedagog ic i social donant
suport als equips docents deis centres escolars i instituts d 'ensenya ment
sec undari ; medi ació escolar i familiar; centres d 'educac ió espec ial per a
alumnes amb necess itats espec ia ls; associacionisme en I' ambit escolar ;
detecc ió i trac tament de l' absenti sme escolar. Per altra banda, també e n
l' educac ió no reg lada i fin s i tot en la formaci ó professional ocupac ional
com: en escoles-taller i altres inic iati ves orientades a compensar de fi cit
soc ioeducatius. També en els serveis d ' atenc ió a la primera in fa ncia
(esco les infantil s, guarderies, ludoteques) , especialment a I' entorn de les
famíli es que requereixen suport psicosocial.
En justícia, en els equips psicosocial s de la justícia ju venil , jutjats
instituc ions penitenciari es .
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En empresa, en els serve is de prevenci6 de ri scs laborals, atenci6 soc ial i
seguiment de prestacions socials als treball adors de determinades empreses
que compten amb aquesta mena de serveis propis o concertats amb les
mútues laborals.
En hab itatge, en els programes de promoc i6, estudi i adjudi cac i6
d' habitatges de protecc i6 oficial i promoc i6 pública; din amitzac i6
comunitaria de barri s de nova construcc i6 o en procés de remodelac i6; i
en eq ui ps multidi sc iplinaris de pl ani ficac i6 urbana.
En tercer sector, en I' ambit en ex pansi6 integrat per organitzacions i
entitats sense anim de lucre que treball en contra I' excl usió soc ial amb
programes preventius, ass istencials, fo rmatius, d' in serció social i laboral
aescala loca l, desenvolupant en molts casos també programes decooperac i6
internac ional.
El ventall d'espais professionals és encara més gran (I on, 1998), tot i que a
difere ncia de is que s' han descrit, els considerem com a nous ambits d' actuació
del/l a treball ador/a soc ial i del/l a educador/a soc ial, en la mesura que trobem
aquests profes ionals compartint amb aJtres di sc iplines el desenvolupament
de la mateixa profess i6. Alguns d' ell s s6n: Pl anificac ió estrateg ica de serve is
de benestar; Anali si i desenvo lupament organitzac ional; Asse sorament en la
direcció de polítiques de benestar social; Marqueting soc ial; Comunicac ió i
imatge en relac ió amb temes socials; Atenció a situacions de catastrofes i/o
d'eme rge ncies; Defe nsa deis drets hum ans; Cooperac i6 i so lid aritat
internac ional (projectes de desenvolupament); Prevenció de ri scs laborals;
Mediac ió fa mili ar, Terapi a famili ar, Counseling; Medi ac i6 comunitari a;
Peritatge soc ial i Gesti ó, direcció de serveis i equipaments socials.

El context
academic és
menys permeable
a les exigencies
del mercat i,
sobretot, roman
instal·lat en una
logica diferent
basada en una
especial ització
sobre els
continguts de les
arees de
coneixement i
que, a vegades,
ignora les
necessitats de la
realitat social
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Els treball adors soc ials i educadors socials realitzen acti vitats i tasques que
s'e mm arqu en en les funcions fonamentals de: aco llida, in fo rm ac ió i
assessorament; diagnosti c, intervenció, i seguiment de la situac ió problema;
acompanyament soc ial; di sseny, coordinaci6 i ava lu ac ió de projectes, i
investi gac ió soc ial en els ambits del treball soc ial. Queda ci ar, doncs, que el
contex t organitzac ional del treball soc ial i de I' educac ió soc ial és permeable
a la convergencia que pl antegem,ja que des d' una logica economicista és molt
més eficient per a I'organització comptar amb professionals que ofereixi n una
poli valencia més ampli a.
Vegem a continuaci6 co m situem la nostra hipotesi sobre la complementari etat
enlre treball soc ial i educació soc ial en el contexl academic. En general, el
context academi c és menys permeable a les ex igencies del mercal i, sobretot,
roman inslal·lal en una logica diferent basada en una espec ialilzac ió sobre els
continguts de les arees de coneixement i que, a vegades, ignora les necessitats
de la rea litat soc ial que fa prevaler la competencia professional, no la mera
adscripció a centres i títo ls uni versitari s.
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El context academic del Treball Social
l'Educació Social a Espanya
La formac ió academi ca ofi c ial deis/de les professionals del treball social a
l' Estat espanyol es va trobar durant molts anys a l' entorn de l' Església
Cato li ca 7 ; no sera fin s a I'any 198 1 mitj an¡;ant el decret de 20 d' agost del
govern democ ratic quan es produeix la incorporació deis estudi s d' Assistent
Social a la uni versitat com a Escoles Uni versitari es de Treball Soc ial; l' Ordre
Mini steri al de l 19 d'abril de 1983, estableix les di rectrius per a I' elaboració
deis pl ans d' estudi del títol ofi cial de Dipl omat Uni versitari en Treball Social.
Pe l que fa a la formació academica o fi cial deis/de les educadors/es soc ial s8 ,
ve d' experi encies educati ves tan di verses com I' educació en el temps d' oc i,
experi enc ies amb persones amb di scapac itats, intervenc ió a mb nens i
adolescents amb di ficultats d' adaptac ió soc ial i escolar, que esta ven molt
di sperses i, en mans d'entitats públiques i priv ades que no van obtenir mai
I' empara de I' adsc ripció uni versitari a. Paral·le lament a aquesta di versitat
d'acc ions fo nnati ves, es desenvolupave n també processos de fo rmació
específi ca per als educadors que intervenien en diferents ambits del treball
soc ial, en aquest sentit, cal ressaltar I' activitat desenvo lupada per: el Centre
de Fonnac ió d ' Educadors Espec ialitzats de Barcelona (CEFEE), l' Escuela de
Educadores Especializados de la Fundación Bartolomé de Ca rranza de
Navarra i l' Escuela Prof esional de Luís Amigó a Gode ll a (Valencia), els qui
van iniciar a fin als deis an ys 60 la qualificació especialitzada d'educadors, els
quals posteri orment e l 2004 9 es van poder ho mologar els seus títols de
fo rm ac ió professional pe l títo l o fi cial de diplomat en educac ió soc ial. No
obstant aixo, no sera fin s a I'any 199 1 amb la publicac ió de l Reial Decret 1420
de 30 d'agost quan s' ini cia la impl ementació deI s estudi s uni versitari s
d' educac ió soc ial a Espanya i e l seu posterior desenvolupament del pl a
d' estudi s.
En qualsevo l cas ens trobem amb dues professions que arriben de fo rma molt
recent als entorns uni versitari s i ambdues s' instal ·len des de la feblesa que
suposa de fensar títols de primer c icle (diplo matures) dins de contextos
academics pensats i estructurats sobre la base de títol s de segon i tercer cicle
(lIicenciatures i doctorats).
Des d'aqllesta posició de fragilitat, cada una de les dlles titlll acions s' ha anat
lIbicant en centres universitari s (escoles i facllltats) en func ió de múltiples
contingencies (Pérez Cosín el al., 1999). El trebalJ soc ial, majoritari ament, el
trobem en centres propi s o dins de Ciencies Socials i Educació Soc ial s' adscriu ,
gairebé sempre, a centres de Ciencies de l' Educació. A moltes uni versitats, se
segueix negant la complementarietat entre els dos títo ls, ignorant I' ex istencia
de I' una a I' altra, impedint la participació de docents per la separació de les
arees de cone ixeme nt, dificultant la transferencia de cone ixement i, en
definiti va, afeblint-se I' una a I' altra.

A moltes
universitats, se
segueix negant la
complementarietat
entre els dos títols
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La transfe rencia directa d ' aquesta situació academica a l' espai profess ional ha
generat una competitivitat en comptes d ' una convergencia, una ri valitat en
comptes de complementarietat, precisament q uan en la prax i de la intervenci6
social e ls metodes han estat homologats per les estructures col·legials que han
vist una oportuni tat ' O en comptes d ' una amena'fa. En el millor deis casos, la
convivencia profess ional que justifica l'assimilac i6 de la di sciplina q ue
menys experiencia ha representat, és, alhora, la que més pot contribuir a
di ssipar els fantas mes de les amenaces i, aconseguir una unificaci6 academjca
i profess ional de les dues di sciplines.
Per poder centrar-nos en el debat sobre la necessitat de convergir en el
desenvolupament curricular deis treballadors i educadors socials, necess ite m
elements d 'anali si que afirmin o re futin la nostra hipotesi. En aquesta intenc i6
iniciem el punt següent.

Alguns elements per a la reflexió: la
convergencia sense convergencia
Els ambits acade mics construeixen les di sciplines i fo rmen els professiona ls,
els col·legis rea litzen la defensa de la professi6, pero els organi smes que
ofereixen ocupac ió imposen la seva logica contractual als anteriors. La
conseqüencia del raonament anterior és que en la rea litat de les dues professio ns
i en e ls darrers anys , s' hagin produYt situac ions problematiques que ens obli ga
almenys , a refl ex ionar-hi :
En les relacio ns de 1I0cs de treball deis organi smes tan públics com pl;vats
han aparegut tota una serie de denominacions a les quals poden accedir tan t
els Diplomats en Treball Social com els Diplomats en Educació Soc ial,
denominacio ns com: Tecnics Mitj ans en Serveis Socials, Tecnics Mitj ans
d ' Intervenció Social, Tecnics Especialistes en Menors, Tec nics Mitj ans en
Cooperació, Tecnics Mitj ans d' lntervenc ió Soc ioeducati va, que no són
excepcionals. Els dos professionals poden exercir en aquests 1I0cs de
treball , no hi ha diferenc ies d 'atribucions, responsabilitats i funcions, ja
que les organitzacions moltes vegades davant els possibles conflictes
laborals que es puguin donar, han optat per la via intermedi a, és a dir,
c1assificar els 1I0cs de treball amb denominac ions a les quals poden accedir
les persones amb qualsevol de les dues titul acions. La primeraco nseqüenc ia
d ' aquesta estrategia organitzac ional ha consistit en imposar una realitat
en la intervenc i6 social, que possibilita la intervenci6 professional tant
d ' un/a titulat/da en Treball Social com d ' unJa ti tulat/da en Educaci6
Social i a la inversa.
E ls co l·leg is profess io na ls d ' Educac ió Soc ia l han habilitat moIts
treball adors soc ial s per exercir d ' educadors socíals; a aquests professionals
no se' ls ha requerit cap mena de formac ió complementaria per tal d ' exerc ir
una profess ió per a la qual no han estat preparats (en teorí a), per la qual cosa
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defacto es produeix un reconeixement per tal que el/la treballador/a social
pugui exerc ird ' educador/a soc ial. Mo lt més verd estari a, av ui di a, el procés
de reconeixement in ve rs" .
Els postgraus uni versitari s l2 han incidit habitualment en I' especialització
i/o fo rm ac ió perman ent e n ambits de is an omenats no us j ac ime nts
d 'ocupac ió i han representat un 1I0c de confluenc ia de treball adors socials
i educadors soc ials. Per exempl e: especialitzant-se les dues professions en
Desenvo lupament loca l, Cooperac ió al Dese nvolupament, Medi ació ,
Intervenció espec ialitzada amb menors, Dese nvolupament Comun itari,
etcetera. Les dues di sc iplines s' han reconegut amb fo rmació i ex periencies
simil ars i s' han vist en di sposició d ' especialitzar-se, bra~ a bra~, per poder
accedir a nous Il ocs de treball , sobre els que fin s ara no hi hav ia referent s
sobre qui els ha d 'exerc ir.
Amb la L1e i Organica 1/1 990, de 3 d 'octubre, d' Ordenación General de l
Sistema Educativo, que ordena el sistema educatiu espanyol, es produeix
un canvi transcendental en e ls ensenyaments mitj ans, és a dir, I' anti c
Batxillerat Unifi cat Po li va lent (BUP) i la Fonnació Professional (FP),
configurant-se en I'ambit de la FP els mOduls pro fess ionals de grau mitj a
i grau superi or; d 'entre ell s la branca de Serveis Soc ioculturals i a la
Comunitat lJ ,conté dos módul s superiors molt entre ll a~ats amb I' educació
i e l treball social que són: Tecnic Superi or en Integració Social i el Tecnic
Superior en Animació Soc iocultural, cada un d 'ell s amb una formació de
1.700 horesl -l.
Ambdues especialitats de modul superior, preparen per a Il ocs de treball
que es troben e ntre ll a~ ats amb I' educació i treball social: 1) en el cas del
Títol en Integrac ió Soc ial 15 : Tecnic de programes d ' ajut a domi cili , T.
Prog rames de prevenció i inserció social, Educadord ' in serció ocupac ional,
Educador d ' equipame nts res ide ncials de di ve rs tipus, Educado r de
di scapac itats, Treball ador famili ar , Tecnic de mobilitat basica; 2) en e l cas
del Títo l en Animació Soc iocultural 16 : Animador soc iocultural, Animador
comunitari , Animador de centre d ' atenció soc ial o sanitari , Anim ador de
temps Iliure, Animador per sectors d ' edat i de grups en di ficultat. Els dos
donen accés directe als estudi s d 'educació i treball soc ial i de is dos poden
ser docents e ls Diplo mats en Educació Social i Treball Soc ial, cosa que
comporta la creac ió d ' un altre espai de convergencia.
Aquests 1I0cs de treball , a mida que es vagin consolidant en el mercat de
treball , configuren una altra realitat en e ls ambits professionals de I' educació
i e l treball social, ja que rea litzen funcions que en diferents moments han
estat exerc ides per educadors i treballadors socials i que necessariament
caldra redefinir el conjunt de is espais professionals.
També dins l' ambit uni versitari , comptem amb o fertes que avalen la nostra
hipótesi sobre la comple mentarietat d ' ambdues di sc iplines, ens re ferim a
la poss ibilitat d 'obtenir dos títo ls ofic ial s de primer c icl e en Treball Soc ial
i Educac ió Social. Per exemple: la Universidad Pablo Ola vide de Sev ill a
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ofereix la doble titulació, on amb un pla d ' estudi s de 4 anys i 279' 5 cred its
podem obtenir el títol ofi cial de diplomat en treball social i el títol ofi cial
de diplomat en educació social; semblantment, a les Escoles Uni ve rsitanes
de Treball Social i Educació Soc ial-Pere Tarrés, de la Uni versitat Ramon
L1ull de Barcelona, també hi ha la possibilitat d 'obtenir la doble titulació
cursant uns credits complementari s; en el cas d ' un educador social (207
credits), ha de realitzar 74 credits més per a I'obtenció de la diplomatura
en treball soc ial; i en el cas d' un treballador soc ial (207 credits) cursant 70 ,5
credits més es pot obtenir la dipl omatura en Educac ió Social.
Aquests quatre apunts que us hem o fert, obren e l debat perque ens mostren
ev idencies que justifiquen la convergencia deis dos perfil s profess ionals, ara
cal insistir més en el procés de com podem utilitzar-Ios en el transit cap a la
con ve rgencia europea i en el disseny deis nous títols de grau.

L'Espai Comú d'Educació Superior, una
oportunitat per al Treball Social i l'Educació Social
Al 1998, amb la denominada DecIaració de la Sorbona, s' inicia la C reac ió d ' un
Espai Comú d 'Educació Superior. A I' any següent, se signa la DecIaració de
Bolonya, pels 29 pa'\sos membres de la Unió Europea, comprometent-se a
establir, entre altres, e ls següents objectius:
Adoptar un sistema de titulacions fac ilment comprensible i comparable
Adoptar un sistema basat essencialment en dos cicIes
Establir un sistema de credits com a mitj a adequat per afavorir la mobilitat
estudi antil.
Promocionar la mobilitat eliminant els obstacIes per a l' exercici efectiu del
lliure intercanvi.
Pro mocionar la cooperació europea amb l' objecte de desenvolupar criteri s
i metodologies comparables.
Pro mocionar les dimensions europees necessa.ries en educació superior,
particularment dirigides al desenvolupament curricular, etcetera.
L'any 2000, l' Assemblea General de la Confe rencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), inicia els treballs per a I' adequac ió del
sistema espanyo l a I' espai de convergencia europeu.
En la L1e i Organica d 'Uni ve rsitats (26 de desembre de 2(01 ), s'estableix que
el Govern , previ informe del Consejo de Coo rdinación Universitaria, establira,
reformara o adoptara les modalitats típiques de cada ensenyament i, els títol s
de carac ter ofi cial i la validesa, en tot el territori nacional.
Posteriorment, se segueixen diferents acords i resolucions de les uni versitats,
de l mini ste ri , etce tera, per av anyar e n e l procés de con vergenc ia i
d ' homo logació. Sera a I' any 2005 , amb la publicació de l Reial Decret sobre
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Estructura de las ElIsei'ian:,as Universitarias y Título de Grado (2 1 de ge ner
de 2005), on s'aprov i la següent estructura :
Títol de grau, que es correspondra amb el primer ni vell que compren els
ensenyaments universitari s de primer cicle, i amb l' obj ectiu d 'aconseguir
la capacitació de is estudiants per integrar-se en l' ambit laboral europeu
amb la qualifi cació professional apropiada. EI s títols de grau produiran
efectes academi cs plens i habilitaran per a activitats decarac ter professional
d 'acord amb la normati va vigent. La suma total decredits de I'ensenya ment
i ac ti vitats academiques per a aquest títol girara al voltant de 180 i 240
credits ' 7 .
Títol de Postgrau: contindra el Master Ofic ial i el doctoral. El Master
Ofi cial equi valent al 2n c icle deis estudi s uni ve rsitari s ac tuals. estara
dedi cat a la formació avan~ada, de caracter espec ialitzat o multidi sc iplinari,
diri git a una espec ialitzac ió academica o profess ional, o a pro moure la
ini ciac ió en tasques d ' investigació. El doctorat sera equi valent al 3er cicl e
deis estudi s uni versitari s ac tual s; tindra com a fina litat la formació ava n ~ad a
de I'estudi ant en les tecniques d ' investigació i inclo ura l' e laboració,
presentac ió i defensa de la corresponent Tes i doctoral. Aprovar aquest
cicle donara dret a l' obtenció del títol de doctor, que representa el ni ve ll
més e levat en I'educac ió superior, ac redita el més alt rang acade mi c i
faculta per a la docencia i la investi gac ió.
El procés de canvi en les titul ac ions esta pensat sobre I' horitzó de 20 IO per
tal de co incidir amb els compromi sos de Bolonya a l' entorn de la convergencia
europea. En aquest procés ens trobem actualment. Totes les universitats estem
e laborant e l pl a d 'estudi s per a I'obtenci ó del títo l de grau tant per a
treball adors socials com per a educadors socia ls i ens trobem amb elements que
dificulte n la convergencia de les dues di sciplines, principalment llibres
bl ancs amb continguts di stants i absencia de directrius comunes. Des de la
nostra perspecti va, sempre positiva, podem albirar un horitzó d ' oportunitats
que ara anem a descriure.
Hagués estat positiu treball ar en la convergencia de les dues ¡jtulacions per
al títol de Grau i haver deix at e l postgrau per a l'especi alització, pero els camins
no han anat en aquesta direcc ió, sinó que s' han dj ssenyat dos títols de grau
di ferenc iats, que requereixen d ' un estudi detallat per poder o ferir complements
de formació que permetin un a convergencia academjca. Ja que ens trobem en
aquesta situaci ó en la gran majoria d ' universitats, seria oportú enfortir els do
graus i aprofitar per generar oportunitats dirigides envers els nostres estudiants,
futurs graduats en treball soc ial iJo educació social.
L'enfortiment deis dos graus arribaria de manera que en I'elaborac ió dei s dos
plans d 'estudi s conflueixin e l m3.x im possible d 'ass ignatures comunes, tant
en denominac ió, com en credits i continguts, aspecte que no és gens compli cat
des de la nostra perspectiva. Així mateix hauríem d ' inc!oure en la formació
dei s treball adors soc ial s, assignatures troncal s d 'educac ió social com, per

L'enfortiment deis
dos graus
arribaria de
manera que en
I'elaboració deis
dos plans
d'estudis
conflueixin el
maxim possible
d'assignatures
comunes
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exemple: Tntroducció a l' Educació Soc ial. 1 procedir de fo rma idenlica en la
formació deis educadors soc ials indoent, per exemple: Introducc ió al Treball
Soc iaL) oferir entre les possibles optati ves materies que puguin serreconegudes
en treball soc ial per als educadors soc ials i en educac ió soc ial per als
treball adors socials.
TOI alla descril en el parag raf anterior pot permetre, per exemple, que un
graduat en educació soc ial realilzant alguns credils complementari s obtingués
el grau en treball soc ial i exactament al contrari , entre altres coses perque, a
més de la formac ió complemenlaria, aconseguiríem en mol! més la necessari a
adquisició de competencies per a l' exercici profess ional en els dos ti pus de
graduats, ampli aríem el perfil professional i les dimensions leariques en
I'abordatge de les problematiques socials.
En aquesl mateix senlit, proposem que també es confi gurin els poslgraus
(A lonso, 2006); en alguns casos hauríem d ' adaptar els di ssenys actuals als
nous di ssenys del títol de grau, especialment els que es desenvolupen en
I'ac tu a lital. He m de di sse nya r e ls pos tg raus co m ve rit a bl es e in es
d 'espec ialitzac ió diri gides a un ampli ventall de profess ions, que es vertebrin
sota e l princ ipi de la inte rdi sc iplinarietat i permetin obertame nt pe r
denominac ió, contingut i possibilitats que diferents graduats de les ciencies
soc ia ls, es pec ialme nt treba ll ado rs i educado rs soc ia ls, accedeix in a
l' especialitzac ió demandada. Enu'e altres dimensions, la qualitat des itj ada
s'assolira qu an el procés d 'ensenya ment-aprenentatge s' enriqueixi amb la
participació de professionals, docents i in vestigadors de totes le di sciplines
que es desenvo lupa la seva competencia profess ional en all a social.
Per acabar aquest artide vo lem oferir un breu resum de is apunts fets a tall
d ' avans:ament que moti vi el debat entre les persones concernides, especialment,
entre e ls professionals, docents i investi gadors del treball soc ial i l' ed ucació
soc ial.

Apunts per al debat i conclusions
La societat actual postmoderna, globalitzadora, precaritzada, de creixent
di versitat cultural, etcetera, necessita professionals competents, cada cop més
ben formats des d ' una a ptica generali sta, a vegades, i espec ialitzada, en alu'es,
que puguin col·laborar en I'augment del benestar i la qualitat de vida, ajudar
a la reconstrucc ió deis lI ac;:os soc ials, i contribuir en la promoció de l' autonomi a
personal, deis grups i les comunitats.
El treball soc ial i l' educació social han estat dues professions fe bles tant en
e l contex t organitzatiu profess io na l com en l' acade mi c; e l fe t de se r
diplomatures els impedia l' accés a la Ilicenciatura i doctorat en la seva propia
di sciplina. EIs ha dificultat ubi car-se en I'administrac ió amb el mateix estatus
que els lIicenciats, els ha impedit ocupar els Il ocs de responsabilitat, etcetera.
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L'educac ió soc ial i e l treball soc ial comparteixen les mateixes institucions
que donen ocupac ió: admini strac ions públiques, fundac ions, entitats sense
anim de lucre i empreses pri vades; e ls mateixos ambits d' interve nc ió soc ial.
1 ambdues profess ions s'estan ubi cant amb " relatiu ex it" en nous jaciments
d ' oc upac ió (cooperac ió internac ional, desenvolupament loca l, ll1edi ació
comunitari a, peritatge judicial, etcetera); per altra banda, la consolidac ió deis
modul s superiors en integrac ió i animac ió soc ial, comporten la necessari a
redefini ció de I' educació i tre ball soc ial en moltes instituc io ns i all1bits de
treba ll.
En e ls darrers anys s' han produ'\t convergencies reals, cadasc una per diferents Des de la nostra
motius que no són obj ecte d 'anali si en aquesta cOll1uni cac ió, com per exemple: mirada, no hi ha
l' apari ció de noves relacions de 1I 0cs de treball que perll1eten l' accés a aquests
cap mena de
1I 0cs des de les dues titul ac io ns, els processos d ' habilitació de tre balladors
soc ials per exercir d 'educadors socials, I' especialitzac ió comuna en diferents dubte sobre la
postgraus i el creixell1ent cap als nous j acill1ents d ' ocupació, les ofe rtes de les complementarietat
uni ve rs itats que poss ibilite n I' obtenc ió de is dos títol s amb un es fon;: entre les dues
suplell1ent,u'i en credits, etcetera.
disciplines, i molt

menys en I'ambit
de I'exercici
professional , per
la qual cosa seria
fonamental per a
les dues disciplines enfortir-nos i
fer camí junts
envers un futur
Des de la nostra mirada, no hi ha cap mena de dubte sobre la compl ell1entari etat de convergencia
entre les dues di sciplines, i molt menys en I' ambit de I' exercic i professional, real entre les
per la qu al cosa seri a fonall1ental per a les dues di sc iplinesenfo rtir-nos i fe r camí dues titulacions
L'espai comú e urope u, la confi gurac ió deis estudis en G rau i Postgrau, ens
ofereixen una oportunitat i un marc extraordinari per a la conve rgencia de les
titulac ions, si no confluir en una úni ca titul ac ió, sí fac ilitar e l di sseny deis
pl ans d 'estudi de treball social i educació social que permetin el recone ixell1ent
que un titul at en educació social o en treball soc ial cursant alguns credits ll1és
pugui obtenir el títo l de grau en educació social ilo en treball soc ial. L'ofel1a
de postgraus ha de perll1elre també una especialitat conjunta en all1bits,
ll1etodo logies, etcetera, on conflueixin graduats en educac ió soc ial i en treball
soc ial.

junts enve rs un futur de conve rgenc ia real entre les dues titul ac ions.
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Treba ll ado r Soc ial i Doc lor e n Soc io log ia. Professor Tilul ar de l' Escuela Universita·
ria de la Uni versilal de Valencia (Facuhal de Ciencies Soc ials), on imparleix docencia
e n la dipl o ma lUr a de Tre ba ll Soc ia l i a llres MaS lers Ofi cia ls e n Inl ervenc ió
Soc ioedu ca li va.
Treba ll ador Soc ial i Soc io leg. Pro fessor Tilu lar de l 'Escuela Uni ve rsitaria a la Uni vers idad Públi ca de Navarra (Fac uhad de C ienc ias Soc iales), on imparl eix doce nc ia
e n la dipl o malura de Tre ba ll Soc ia l i a llres Mas le rs Ofi c ial s e n Be nes lar Soc ial i
Coo pe rac ió al Dese nvo lupamenl.
A mb un a llre líl o l i so bre aqu es la ma le ixa qli es li ó e ls a Ul o rs va n prese nl a r un a
comuni cació al VII Congreso Es/ata l de Escuelas Uni ve rsitarias de Trabajo Social,
acceplada pe l COm ile cie nl ífi c i presental a G ranada e ll O d ' abril de 2008.
Ho mo logabl e a l líl o l de L1i ce nc ial/da aC lu a l, as pirac ió d 'edu cado rs i Ireba ll adors
soc ia ls, j a que amb la silu ac ió aClual úni camenl podi e n accedir a l lílo l de di plo mal
uni vers il ari , cosa que impli cava una silu ac ió de des igua llal lanl e n I' am bil acade mic
co m pro fess ional en re lac ió a mb a llres tiru lac ions.
Entesa com a cultura posmalerial isla o com a cullura que va Olés enll a del malerial isme
simpl e, o eS lri clame nl econo mi c.
Ind oe m en des ig uallal soc ial el seu conjunl , e nl engui s la de genere. di versilal sex ual,
elnia, procedencia o lI oc de naixemenl i la deri vada deis cic les vil als de la vida, és a
dir, I' edal.
A panir del/ Cong reso Católico de Beneficencia Nacio nal e n 1929, s'ex pli c il a la
creac ió d ' un a esco la de fo rm ac ió. Tres anys des prés a Ba rce lo na (pro mog uda pe r
Raúl Rov iralta i Anlonia Ferreras) s' in augura la primera Escuela de Asis/encia Social
para la Mujer, com a fili a l de I' Escuela Católica de Bélgica (Escola auspi ciada per la
De mocrac ia Cri sti ana Be lga e l 1920 i pos leri ormenl desenvo lupada pe l Panil Soc iali SIa Obrer Be lga e l 1922). A Llovet, J. J . i Us ielo, R. ( 199 1:5 1).
ManifeSI en de manda deis eSludi s uni ve rsil ari s de Grau d ' Edu cac ió soc ia l.
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Vegeu a l BOE núm . 248 de 14 d'oc tubre de 2004. r O rdre 3296/2004 , de 4 d'octu bre,
pe r la qu a l s 'esta ble ix e l c urs d 'a ni ve ll a me nt de co ne ixe ment s prev istos e n e l Reia l
Dec ret 168/2004, de 30 de gene ... pe l que es regul en les condi cions per a la dec laració
de J' equi va lencia entre determ inats tílO ls en materi a d 'educac ió soc ial i e l títo l ofi cial
de Dipl o mat en Educac ió Soc ial establ ert pe l Reial Dec ret 142011991. de 30 d'agosl.
A Is q ui des itgin aprofundir e n la co mpos ic ió de les j unt es d irecti ves de is Co l·legis
O fic ia ls d ' Educado rs Socia ls d ' Es pa nya i fin s i tot de l mate ix Consejo Gel/ era l de
Cole¡; ios Oficioles, e ls e mp lace m a la recerca de is perfil s acade mi cs d'e ntre e ls seus
més des tacats diri gen ts. e ls ava n ~o qu e tro ba ra n mo lt es/ts dipl o mades/ts e n tre ba ll
soc ia l e ntre e ll eslll s.
A pare r nostre hi ha raons o bj ec ti ves q ue difi c ulte n aque st procés de reco ne ixement
pro fess io na l. fo na me nt a lm ent perqu e e n e l c urríc ulum de is ed ucadors soc ia ls hi ha
care nc ies melOdo log iqu es sobre I'a rea de co ne ixe me nt de l treba ll soc ia l. No obs tant
a ixo , ta mbé hem de reco ne ixe r qu e la d il atada ex per ie nc ia d'a lg un s/es educadors
soc ials ava len les seves co mpete nc ies pe r al dese nvo lupament de l treba ll soc ia l.
Ens re ferim als títols pro pis q ue fin s ara s' han rea litzat i seg uiran rea litzant en e l futur
a les uni ve rsitats espa nyo les i e n a lg unes orga nitzac io ns pres tigioses sota J' auspi ci de l
conve ni e ntre Admini strac io ns Públiques i Uni versital.
En a lgunes Comun itats A uto no mes se' Is reco ne ix fin s a 40 credits en ini c iar e ls seu s
es tudi s un iversitari s e n a lguna de les dues titul ac io ns.
Mo lt s/es edu cadors/es i treba ll ado rs/es soc ia ls ha n in ic iat la seva act ivita t labora l
d ' ani ma do rs soc ioc ultura ls, edu ca do rs/e s de ce ntres, mo ni lO rs de te m ps Ili ure. e n
centres de di scapacitals, espec iali stes en adaptac ió soc ial, tots ell s Il ocs de treball que
no requ e ri e n un a titu lac ió uni ve rs it ari a. sin ó úni ca me nt fo rm ac ió d ' e nse nya me nt s
mitj an s.
Vege u BOE núm . 48 de 24 de febre r de 1996 on es pu b li ca e l Reia l Decre t 206 l 1
1995. de 22 de dese mbre, pe l qu e s'estab leix e l títol de Tec nic Superior en Integració
Social i els correspo nents ense nyament s mínims i BO E núm. 2 l 8 d' l l de se tembre de
1997. o n es pub lica e l Reial Dec ret 1267/ 1997 , de 24 de ju liol, pe l q ue s'establ e ix e l
c urrículum de l c ic le fo rmat iu de grau superi or corres ponent al tít o l de Tec ni c Superi o r e n Int egrac ió Soc ia l.
Vege u BOE núm . 45 de 2 l de fe bre r de 1996 , o n es pu bli ca e l Re ia l Dec ret 20581
1995. de 22 de dese mbre. pe l qu e s ' es ta b le ix e l t ílO l de T ec ni c e n A n im ac ió
Soc ioc ult ura l i e ls co rres pone nt s e nse nya me nt s mínim s i BOE núm . 2 l 9 de 12 de
sete mbre de 1997. o n es pub li ca e l Re ial Dec ret 126411 997 . de 24 de julio l, pe l que
s'estab le ix e l curríc ulum de l c ic le fo rmatiu de grau supe ri or co rrespone nt a l tÍIO I de
Tec ni c S upe ri or e n Animac ió Soc ioc ultura l.
Credit s ECT S. que represe nte n e l vo lum de lrebal l de is es wdiants de ma nera re lati va ,
no a bso lut a. En aqu es t marco 60 c re dit s re prese nte n e l vo lum de treba ll d' un any
acade mi c ac tu al.
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