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S.- Estudi emplric de la realitat actual. 

106.- Com s'organitzen el temps Iliure. 

Cadascun d' aquests temes que anem exposant sembla que, segons els components 
deis equips educatius, son cabdals en l'organització de la dinámica del centre i alguns 
apronten per manifestar-ho amb algunes expressions com: 

O «Sembla que no vols que se't quedi res al papl» 

O- «Vaja!, l'una darrera l'altra.» 

O «És un altre deis temes clau, és ciar que tots els que toques ho son.» 

Continuant amb les respostes a aquesta pregunta, aquí sembla que tot gira entom 
a decidir i clarificar si és convenient que des del mateix centre s'organitzin tallers o 
activitats de temps Iliure o bé que els nois/es surtin i disposin de les altematives que es 
proposen en una altra banda. 

La majoria (54%) manifesten que els residents surten a fora a ocupar el seu temps 
Iliure especialment en activitats esportives, ludoteca o biblioteca. 

Un 33% diuen que els nois/es deis centres no apronten el temps Iliure perqué en 
realitat, no en teñen i coincideixen que aquests infants i joves porten tan estructurat tot 
el que han de fer al llarg del dia que no disposen de gaires moments de lleure. Els 
entrevistats ho exposen així: 

O «Poc temps i poca iniciativa.» 

O «No teñen temps, poques ganes de fer coses i , sobretot, poca iniciativa.» 

O «Quan teñen temps no saben qué fer.» 

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS LLIURE 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

107.- Qui forma l'equip educatiu del centre. 

A l principi s'han fet alguns aclariments per poder comprendre millor els resultats 
de les análisis presentades; en aquest sentit, hem de remarcar la importancia que té 
poder disposar d'un llenguatge comú, definit i consensuat per a tot el personal del 
centre. 

Moltes vegades els components deis equips educatius están segurs que, quan una 
persona utilitza un terme, els seus companys/es l'entenen i el comparteixen i per aixo 
no veuen que calgui elaborar un codi comú o projecte educatiu de centre. 

Quan s'ha preguntat a les 24 persones entrevistades qui formava part de l'equip 
educatiu en el seu centre, nou educadors/es de tres centres han coincidit a l'hora 
d'enumerar els components. 

QUI FORMA L-EQUIP EDUCATIU Q educadors 

108.- Amb quina periodicitat es reuneix l'equip educatlu? 

La freqüéncia de les reunions és setmanal en set centres i quinzenal en un. 

109.-110.- Reunions de supervisió o análisi institucional. 

Peí que fa a si els equips educatius han inclós en la seva organització fer reunions 
de supervisió i/o análisi institucional, s'ha de dir que en aquest tema coincideixen sis 
persones de dos centres, en qué fan supervisió, i 12 persones de quatre centres, en que 
fan análisi institucional. Aquesta coincidencia es produeix en l'enunciat pero no en la 
finalitat; és a dir, quan expliciten qué significa la supervisió o 1'análisi que fan, no 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

Utilitzen els mateixos arguments. 

SUPERVISIÓ O ANÁLISI INSTITUCIONAL 

4 . 1 7 % ^ % 
25,00% O Supervisió 

H MES formació que 
supervisió 

1 Análisi Institucional 

N / / 12,50% • No es fan 

54,17°/. X^^--...., ^ H Ns. / Nc. 

La freqüéncia oscil.la des d'una hora cada setmana a una o dues hores cada tres 
setmanes. 

PERIODICITAT D'AQUESTES REUNIONS 

111.- Qui participa en aqüestes reunions? 

En les reunions de supervisió i/o análisi institucional, en els centres que es fan, 
el personal que hi participa és el següent: 
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5.- Estudi empfric de la realitat actual. 

PARTICIPACIÓ EN AQÜESTES REUNIONS 

112.-113,- Reunions de l 'equip educatiu amb altres professionals. 

Es vol conéixer si els equips educatius mantenen reunions amb professionals 
d'equips especialitzats o amb altres professionals. Majoritáriament responen que «sí» 
que en fan: 

O «Amb els seus superiors de F Administració/empresa» (5 persones). 

O «Amb FEAIA» (5 persones). 

O «Amb representants sindicáis» (2 persones). 

O «En el reciclatge» (1 persona). 

REUNIONS AMB ALTRES PROFESSIONALS 

D Sí amb superiors de 

4,17% ^ Ns. / Nc. 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

Quant a la periodicitat d'aquestes reunions argumenten els educadors/es que: 

O «Esporádicament, quan tenim algún problema» (2 persones). 

C> «No está estipulat, de tant en tant» (3 persones ). 

O «Quan volen, normalment quan venen a clavar-te alguna garmtada»(4 persones). 

PERIODICITAT D'AQUESTES REUNIONS 

30,77% 

114.-115.- Treball amb les famílies deis residents. 

En relació amb aquest punt hi ha un 25 % que manifesten que sí que realitzen un 
treball amb les famílies deis residents «des del centre»; un 33% que no, «encara que 
aixó no significa que no es treballi la familia»; i un 42% que queden en el gmp deis que 
no ho saben o no contesten. 

E l treball amb les famílies és un altre aspecte clau del treball amb infants ijoves 
amb problemátiques sócio-fanüliars. S'acostumen a presentar dues postures amb 
argumentacions suficients per a tothom. H i ha d'una banda els que defensen que el 
treball amb les famílies s'ha de fer directament des del centre perqué si no hi ha massa 
professionals que hi intervenen, i en ocasions de diferents Administracions. Aquesta 
situació dificulta la coordinació i afavoreix que les famílies es dispersin. D ' altra banda, 
hi ha els que argumenten que és millor que en els centres es dediquin exclusivament 
ais infants i joves ique equips socials de base o equips especialitzats facin, conjuntament 
amb el centre, el pía d'actuació davavt la famflia. 
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5." Estudi empíric de la realitat actual. 

TREBALL AMB LES FAMÍLIES 

41,67% • SÍ 

• Ns. / Nc. 

No 

E l cert és que els que es troben sempre al mig de les dues postures son els residents 
i a ells el que els interessa és, o bé que se solucioni la seva situació familiar i puguin 
tomar a casa, o bé cercar alguna altemativa com l'adopció per tal de no anar passant 
de centre en centre fins a la majoria d'edat. 

116.- En qué consisteix el treball amb les famílies. 

La majoria manifesta que, amb les famílies, s'intenta fer un seguiment forga 
proper pero que la realitat és que els equips (fan referencia, principalment, ais equips 
socials de base, o bé ais EAIA) van saturats de feina i no poden fer-se carree de moltes 
de les tasques que teñen encomanades; per tant, en definitiva queda: 

O «En petits pactes o compromisos que han d'aconseguir» (8 persones). 

Altres argumentacions dels educadors/es queden recollides en les següents 
afirmacions: 

O- «Sobretot es pretén que no hi hagi interferéncies amb el centre» (3 persones). 

O «L'assistent social fa, mes o menys, un seguiment de la famflia» (2 persones). 

O «Exclusivament contacte telefónic» (1 persona). 

117.- Treball amb l'entorn immediat. 

Aquest punt, segons paraules d'alguns dels entrevistáis, presenta una gran 
contradicció des del punt de vista dels objectius que teoricament s'han de treballar des 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

del centre «l'entom o el quefa referencia a la dimensió comunitaria». 

De les persones que han contestat aquesta pregunta, que han estat deu, sis 
responen que no es fa cap treball amb l'entom. 

O «Ho tenim contemplat en els objectius generáis del projecte de 1'empresa, pero 
no es fa res en aquest sentit.» 

O «Prácticament no donem a l'abast amb la feina que tenim al centre, o sigui que 
només ens faltarla treballar a fora.» 

Les altres quatre diuen que sí i aquest treball s'adrega básicament a teñir una 
relació estreta amb les escoles on van els nois/es i col.laborar al máxim amb els centres 
escolars. També, intentar obrir possibilitats laboráis a la població juvenil amb petites 
feines al barri, com a punt d'iniciació laboral deis que es troben en aquests situació. 

TREBALL AMB L'ENTORN IMMEDIAT 

118.- Treball amb Tentorn d'origen deis residents. 

Una de les preocupacions que teñen els equips educatius és que, si els residents 
han de tomar al seu lloc d'origen o s'han d'instal.lar en un lloc nou, no es treballi, des 
de qui correspongui, aquest aspecto. Segons expUcacions deis entrevistats, aixó 
dificulta la feina al centre: 

O «El noi es passa tota la setmana aquí amb unes normes determinades i el cap de 
setmana, per exemple, quan va a casa seva dones no es mou: les 48 hores veient 
la televisió i llavors, quan toma, una altra vegada a comengar.» 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

O «Aniña molt bé que, per exemple, els nois quan van a casa seva el cap de setmana 
estiguessin connectats amb alguna activitat del seu barri i una mica controláis per 
altres professionals.» 

Quant a les respostes, tenim tres persones que diuen que sí pero perqué es 
preocupen des del centre «de Iligar-ho tot», vuit contesten que no i 13, no ho saben o 
no responen. 

TREBALL AMB L'ENTORN D'ORIGEN 

54,17% 

119.- Distribució de les tasques de sanitat, educació, manteniment, 
laboráis, etc. 

H i ha nou persones, de tres centres, que manifesten que cadascun d'aquests 
aspectes configura unes arces fixes de les quals es fan responsables un o dos educadors/ 
es i que funcionen autónomament una de l'altra. Puntualment, es reparteixen aqüestes 
responsabilitats per períodes de comengament, curs, vacances, etc., o com expressa 
algú «per temporada». 

A tall d'exemple, recolUm la distríbució per árees que teñen una residencia 
infantil i una residencia juvenil: 

O «Els educadors s'ocupen de l'área de sanitat, manteniment, documentado, 
coordinació, alimentació, educativa i lleure.» 

O «Cada educador té a carree seu una área de treball: coordinació, recursos 
extems, sanitat, organització doméstica, arxiu i documentado, secretaria, 
alimentació, laboral, educativa, temps Iliure.» 

Vuit persones mes, tres d'elles d'un mateix centre, responen que ho teñen 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

encarregat a cada tutor/a en relació amb cadascun dels seus tutorats, o sigui que «el tutor 
és responsable de la globalitat del nano en tots els aspectes». 

Per a la resta, hi ha set persones que expliquen que en els seus centres ho teñen 
organitzat «segons les necessitats»; i per a una persona, «aquest tema no está estructurat 
encara en el centre». 

120.- Coordinació de i'equip educatiu. 

Es demanava com funcionava en cada centre la coordinació de l'equip educatiu. 

Onze persones entrevistades assenyalen que la coordinació de l'equip educatiu 
s'estableix a partir de les «reunions d'equip». D ' aqüestes onze persones, n'hi ha sis que 
pertanyen a dos centres. 

Cinc persones responen que la coordinació de l'equip educatiu, en el seus centres, 
«és una de les funcions de la figura de direcció». 

H i ha tres persones, d'un mateix centre, que manifesten que de la coordinació de 
l'equip educatiu: 

O «Se n'encarreguen les persones que ocupen la coordinació/direcció, conjuntament 
amb el supervisor de 1'Administració/empresa.» 

Per últim, una persona creu que qui realment s'ocupa d'aquesta tasca en el seu 
centre és la persona que porta la supervisió/coordinació de tots els centres. Queden 
quatre persones que prefereixen no respondre. 

COORDINACIÓ EQUIP EDUCATIU 

15,00% ..—1 

5,00% • Reunió d'equip 

H Direcció 

H Supen/isor de centres 
55,00% 

25,00% \ \ / y • Coordinador/ Director/ 25,00% 
Supervisor de centres 
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5.- Estudi empfric de la realitat actual. 

121.- Documentació que s'elabora en el centre. 

Tots, en major o menor grau i mes o menys de gust, elaboren diferents tipus de 
documentació que es podria classificar com a documentació intema i documentació 
extema. 

Com a documentació intema teñen diari d'incidéncies, comunicacions entre 
toms, Uibreta d'encárrecs, fitxes diverses (fitxes mediques, fitxes de reunions amb 
tutors/es d'escoles, fitxes de reunions amb assistents socials, fitxes de reunions amb 
pares, fitxes de seguiment deis tutorats), actes de reunions, actes d'assemblees, 
informes deis residents, plans de treball a Tinici de curs, valorado de l'any. 

Com a documentació extema teñen informes al fiscal cada sis mesos, Iliurament 
deis indicadors cada tres o sis mesos a FAdministració, programació del curs i 
memoria. 

122.-123.- Realització per escrit d'una programació anual. 

H i ha tres centres que fan cada curs una programació anual entesa com a tal; és 
a dir, a partir de Favaluació i la confecció de la memoria del curs que acaba es 
modifiquen i/o incorporen totes les qüestions que fan referencia a l'organització 
general del centre, les activitats deis professionals, la dinámica del gmp de residents 
i les programacions individuáis. 

La resta de centres realitzen diferents subprojectes d'activitats/tallers o 
programacions especifiques d'algun element de treball de l'equip educatiu. 

PROGRAMACIONS ELABORADES EN EL CENTRE 

12,50% 

37,50% • Programació anual 

• Activitats/tallers 

• Ns. / Nc. 

50,00% 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

124.- Qué es contempla en aquesta programado anual. 

Per a tres centres, en la seva programado de curs hi ha contempláis «els objectius 
de les diferents árees de treball deis educadors» i el «programa individualitzat per a 
cada nen». També dos deis centres incorporen en aquesta programació anual tot el que 
fa referencia ais «objectius per grups o nuclis de convivencia i el conjunt de la 
comunitat». Un deis centres, a mes de tots aquests apartats anteriors, hi fa constar una 
«serie d'objectius que ha d'assolir l'equip educatiu» al llarg del curs. 

CONTINGUT PROGRAMACIÓ ANUAL 

22,22% 

125.-126.- Realització per escrit d'una memoria. 

Tots els centres confeccionen o una memoria anual propiament dita al final de 
curs (els tres centres que fan la programació), o bé una «valorado del curs», com 
l'anomenen la resta (cinc centres) i que Iliuren ais seus superiors de F Administració/ 
empresa. 

127.- Qué es considera en aquesta memoria del centre. 

Nou persones (de tres centres) expliquen que la seva memoria és: 

O «Un resum final de la revisió que es fa de la programació a final de curs.» 

Tres persones (d'un centre) diuen que en la memoria del seu curs fan constar: 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

O «Un resum avaluatiu del funcionament de cada noi i de les activitats que s'han fet 
al llarg del curs.» 



5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

P R O G R A M A C I O N S I N D I V I D U A L S 

128.- Realització, per escrit, d'un Programa Educatiu Individualitzat 
per a cada resident. 

Totes les persones entrevistades, llevat d'una, responen que en els respectius 
centres sí que fan unes programacions individualitzades, Pero alguns (18) concreten 
que en realitat no confeccionen el que es podria entendre per un programa complot, 
«sino que el que fan és marcarse uns quants objectius per enfocar el pía de cada 
resident». També comenten que treballen (6) per objectius perqué: 

O «Actualment és la moda.» 

O «En aquest camp es funciona segons les modes i en aquests moments el que toca 
son els objectius.» 

O «No s'acaba d'entendre gaire bé, pero el que ha de fer el tutor/a és col.locar 
objectius per aconseguir. E l que passa és que n'hi ha molts i realment s'arriba a 
pocs.» 

O «Si seleccionar uns quants objectius per noi és fer un programa individual, dones 
sí que es fa.» 

O «Peí que sembla, estem en fase d'experimentar objectius perqué son coses molt 
concretes que es poden treballar, pero manca tota la dimensió global de cada noi.» 

O' «Fer un programa complot per a cada noi no sé si aixó ho sap fer algú; és molt mes 
accessible i entenedor fixar uns objectius generáis que s'han d'aconseguir al llarg 
del curs.» 

ES FA UN P.E.l. PER ESCRIT? 

4,17% 

75,00% 

20,83% 

• SÍ 

B No ES FA CAP P.E.l. 

No P.E.l.(només 
objectius) 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

129.- 130.- 131.- Com, qui i quan s'elabora aquest Programa Educatiu 

Segons les respostes deis educadors/es, en tots els centres es fa el programa 
individualitzat després d'un període d'observació. E l temps d'observació marcat és 
d'un mes en quatre centres, de tres mesos en dos centres i «d'un temps prudencial» en 
dos centres mes. 

Peí que fa a la manera de confeccionar aquest programa, trobem quatre centres 
que primerament, i a partir de l'observació de qué s' ocupa el tutor/a, ell mateix defineix 
uns objectius que, posteriorment, exposa en la reunió d'equip i entre tots decideixen 
quin és definitivament el pía de treball que s'ha de posar en marxa. 

En un centre decideixen les actuacions que s'han de dur a la práctica entre el tutor 
o tutora, que s'encarrega també de l'observació inicial i de la definició d'objectius, i 
la direcció. 

En dos centres és exclusivament el tutor/a qui assumeix la responsabilitat de tot 
el procés, és a dir realitzar l'observació, marcar uns objectius i decidir les estratégies 
mes adequades per arribar-hi. 

Finalment, en uns altres dos centres s'ocupen de confeccionar aquest programa 
les persones que s'encarreguen de la coordinació, conjuntament amb el tutor/a a partir 
d'un informe inicial o proposta de F E A I A corresponent. 

En set centres el personal que confecciona el programa son els educadors/es, 
centralitzat en la figura de Feducador/a-tutor/a. 1, en un centre, la persona o persones 
que teñen ai seu carree la coordinació. 

Individualitzat. 

QUI FA EL P.E.I.? 

16,67% 
8,33% 

20,83% 

4,17% 

50,00% m 

ÍM Tutor i direcció 

I Tutor i coordinadors 

• Tutor 

Tutor i equip educatiu 

Ns. / Nc. 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

132.- Professionals adequats. 

Aquests son els professionals adequats per a cinc persones, per a set persones mes 
també ho serien si s'hi pogués afegir algú que orientes, i dotze no contesten. 

SON ELS PROFESSIONALS ADEQUATS? 

133.- Hi afegiria algún professional. 

Nou persones creuen que és indispensable comptar amb un pedagog en el disseny 
del Programa Educatiu Individualitzat; quatre que pensen que aquest professional de 
suport que es necessita ha de ser un psicoleg o un terapeuta; una persona que opina que 
no fa falta ningú; i deu que no opinen sobre aquesta qüestió. 

A QUI HI AFEGIRIA? 

37,50% ^ Pedagog 
41,67% \ 

37,50% ^ Pedagog 

O Psicoleg/terapeuta 

\ ll 1 Ningú 

• Ns. / Nc. 

4,17% 16,67% 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

134.- Hi treuria algún professional. 

A aquesta qüestió, una persona ha contestat concretament algún coordinador/a o 
director/a. No hi treurien ningú vuit persones; i quinze prefereixen no manifestar-se 
sobre aquest tema. 

A QUI HI TREURIA? 

4,17% 

O Al director 

D NIngtj 

• Ns. / Nc. 

135.- Quan es realitza la revistó d'aquest programa. 

Catorze educadors/es responen a aquesta pregunta pero, entre tres persones d'un 
mateix centre, les respostes no son coincidents. 

H i ha dues persones que exposen que «teóricament s'haurien de fer setmanalment 
en reunió de casos», pero passa que a la práctica es troben molt desbordáis per les 
qüestions quotidianes: 

O «Les coses del moment fan que es vagin deixant de banda altres temes que, en 
principi, no son tan urgenls pero després sí que s'hi tomen.» 

Quatre educadors/es expliquen que fan la revisió deis objectius individuáis deis 
nois/es: 

O «Teóricament cada tres mesos, pero la realitat és que es fa quan es pot». 

Sis persones diuen que, en realitat quan s' acostuma a revisar la feina que es fa amb 
cada residenl és, normalment, quan acaba els curs: 

O «A final de curs, quan es fa la valorado final de la feina per tal d'avaluar una mica 
el que hem estat desenvolupant durant un any aproximadament.» 
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5.- Estudi empfric de la realitat actual. 

Una persona diu que al seu centre es revisen els programes deis infants 
indispensablement «quan s'han de Iliurar informes al fiscal, cada sis mesos». 

Finalment una altra persona ens comunica que, en realitat i malgrat que es facin 
al comengament de cada curs el proposit de complir amb unes dates periodiques de 
revisió de casos, el cert és que «no hi ha un calendari». 

QUAN ES REVISA EL P.E.l.? 

8,33% 

Les persones que s'encarreguen d'aquesta revisió son, segons les respostes deles 
catorze persones que han contestat, «Vequip educatiu del centre». En aquest cas hi ha 
hagut coincidencia en totes les contestes. 

137.- Els Programes Individualitzats que realitzen, recullen el període 
de seguiment postinstitucional. 

Deu educadors/es aporten un «no» a aquesta qüestió i sis mes afegeixen a aquest 
«no» que «hi incorporen algunes recomanacions o orientacions». 

138.- En el cas que el Programa individualitzat també reculli el 
període de seguiment postinstitucional, qui s'encarrega de fer 
el seguiment. 

Amb les respostes que aporten les setze persones que contesten aquesta pregunta 
no manifesten realment si els Programes Individualitzats que dissenyen, també 
consideren el període postinstitucional i de continuació/seguiment de cada cas en el 
nou lloc on es troben. Diuen que: 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

O «En teoria aixo ja está estipulat, els EAIA i/o els servéis socials corresponents ho 
haurien de fer, pero no es fa i no passa res» (6 persones). 

O «Sembla que els servéis socials s'han d'encarregar d'aixo pero ningú no se 
n'encarrega i , total, com que tampoc ningú no se'n preocupa, dones...» (3 
persones). 

C> «L'Administració no es preocupa del que recull el programa mentre els nois 
están intems al centre. Com s'han de preocupar del seu seguiment després?» (3 
persones). 

O «El que interessa, mes o menys, és que el noi no faci segons quines coses mentre 
viu al centre. Un cop en surt no se'n preocupa ningú» (2 persones). 

O «Per desgracia sembla que en realitat no interessa a ningú qué passará el dia de 
demá amb els nens que han estat ais centres, com seguirán i si els ha servit de res 
el temps que han estat intemats amb nosaltres, és molt trist...» (2 persones). 

139.-140.- En el cas que el Programa Individualitzat que realitzen en el 
seu centre no recul l i el període de seguiment 
postinstitucional, creu que s'hauria de fer un seguiment 
dels casos després de marxar del centre. 

Onze persones diuen que «sí» i dues que «depén». De les que responen que «sí», 
vudt ho farien «mitjangant els Servéis Socials de base», quatre «l 'EAIA de tom», i una 
«és massa complicat». 

EL P.l. HAURIA DE RECOLLIR UN SEGUIMENT? 

\ 33,33% • Sí, mitjangant S.S. de 
base 

45,83% 

4,17°/̂  
— - ^ 1 6 , 6 7 % 

M Sí, mitjangant EAIA 

1 Depén 

• Ns. / Nc. 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

141.- Quin és el nombre total de nens/es-joves que han passat peí 
seu centre d'en9á que funciona. 

Ningú no sap el nombre concret de persones que han passat pels seus centres des 
que funcionen. Les respostes han anat des de «moltíssimes» (12 persones), fins a «buf», 
«ni idea», «per dir alguna xifra, dones...», etc. 

142.- Quin ha estat el nombre total de seguiments post-institucionais 
d'en9á que el centre funciona. 

D ' aixo, segons quatre centres «no se 'Is informa»', i segons quatre centres mes «no 
es fan». 

143.- Quins son els Instruments que utilitzen per a i'avaluació deis 
Programes Educatius individualitzats. 

Els instmments básics que s'utilitzen per al seguimenti Favaluació deis programes 
individuáis son: 

a. - Les anotacions del diari. 
b. - E l registre de tutories. 
c - Les fitxes de seguiment de tutories. 
d. - Les actes de les reunions d'equip. 
e. - Les actes de reunions per a la confecció de la memoria. 

Entre els sis centres que han donat resposta a aquesta pregunta, es distribueixen 
les contestacions de la següent manera: 

INSTRUMENTS PER A LAVALUACIÓ DELS P.E.I. 

A B 0 D E F G H 

Anotacions del diari '/:^ 
Registre de tutories / : : ) 

Fitxes seguiment tutories 

Actes reunions d'equip / 
Actes reunions de memoria 0^ 
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5 • EaiuiJi ompific tío ta realitat actual. 

144.- Quins son ets Instruments que utilitzen per a favaluació de la 
programació general de curs del centre. 

Rccolünt lea rcspo.stes de cinc centres n'hi ha un que diu que, per a la confecció 
de la memoria del curs, o avaluació de la programació general, fa servir: 

O «El diari, les actes de reunió d'equip i cís objectius de la programació.» 

Un altre centre: 
o «Les actes de les reunions especifiques que es dediquen per fer la memoria». 

I els darrers tres centres utilitzen: 

O «Els informes deis responsables d'activitats.» 

INSTRUMENTS PER A L'AVALUACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ GENERAL 

A B C D E F G H 

Anotactons de! diari 

Acias reunions d'equip 

Actes reunions de memoria 

Objectius programació 

Informes respons. activitats 
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5.- Estudi ompfric do la roalitat actual. 

5.4.- CONCLUSIONS GENERALS A L'ESTUDI DESRIPTIU. 

Ales que acabem de presentar una amplia panorámica de la realitat estudiada, en 
aquest apartat només volem destacar alguns deis aspectos que ens sembla important 
remarcar. Actualment constitueix un gran aven? que els encarregats de desenvolupar 
la tasca educativa en els centres residenciáis d'atenció a la infancia siguin professionals, 
educadors/es especialitzats. 

La majoria d' aquests professionals son doncsjoves, quasi toles amb una formació 
de tilulació superior. 

En relació amb aquest fenomen, hi ha diferents motius explicatius; un d'clls es 
rindubtable accés de la dona al món del treball inclocnt aquellos professions o ámbits 
de treball considerats per les seves característiques mes adients per ais homes. Aquesta 
obertura de les dones a certs camps laboráis respon, sobretot, a la seva propia evolució 
com a grup, la qual ha comportat un incentiu per a la seva formació personal i una 
confianga en les seves possibilitats. També a l'aveng (molt lent encara) de la societat 
quant a la seva mentalitat .sexista. 

La presencia de personal femení és important pero, si no s'aconsegueix que hi 
hagi un equilibri entre ambdós sexes peí que fa a la intervenció educativa, trontollará 
un deis elements educatius innovadors de les circumstancies del passat (abans de la 
democracia actual). L'equilibri home-dona durant la jomada laboral permet treballar 
per «parelles pedagógiques», oferint un model de parella equilibrat que serveix de 
referencia i de marc ais infants i joves. Sembla que en aquests moments costa de 
preservar aquest criteri educatiu. Per una banda, per la manca real d'homes que es 
dediquen a aquesta feina i , per altra banda, perqué les persones que han de prendre 
l'última decisió en la contractació del personal no consideren importants aquests 
arguments. 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

S' observa que existeix, independentment deis sexes, una divisió for^ajerarquitzada 
de les categories professionals en la majoria deis centres. Un deis arguments que 
utilitzen per justificar aquesta realitat és que la situació legal actual requereix una 
estmctura jerarquitzada de funcionament. Deixant de banda aquest argument, del qual 
no tractarem esbrinar la certesa, sí que es desprén que aquesta necessitat «imposada per 
la legislació vigent» porta a una práctica que recolza en una estmctura de comunicado 
i de poder que reprodueix models de funcionament anteriors al canvi qualitatiu. Quant 
a les funcions deis professionals es fa difícil trobar els punts intermitjos entre el que son 
papers assignats i papers assumits i , sobretot, les repercussions i contradiccions que 
aqüestes divisions del treball representaran en 1'aplicació deis models educatius 
desenvolupats en aqüestes institucions. Les funcions d'autoritat que es deriven 
d'estructures jeraquitzades porten a la ratina i se'n nodreixen i , el que és raes perillos, 
poden prevaler sobre actituds i funcions auténticament educatives. 

Com hem esmentat, la majoria teñen estudis superiors ais necessaris per accedir 
al seu lloc de treball, pero sense una formació básica i específica relacionada amb la 
feina que han de dur a terme. Aquest factor és al mateix temps una dificultat i un estímul 
per ais equips educatius. H i ha, per una banda, esperances en la formació deis fiíturs 
educadors socials peí que significa d'unificació de la formació inicial, la qual permetrá 
que la formació permanent sigui realment una formació permanent, pero, per altra 
banda, hi ha recanga peí que pot repercutir en els que teñen contractes laboráis 
temporals(la majoria). Un altre factor de dubte d' aquesta fiítura formació és V alluny ament 
o deconeixenga que teñen, segons alguns deis entrevistats, els professors/es d'universitat 
deis camps d'actuació deis educadors/es especialitzats, 

La majoria deis professionals han accedit a aquest camp de treball motiváis per 
la tasca que han de fer, alguns amb experiencia anterior en camps afins i també en aquest 
sector. Experiencia que, quan comenta a consolidar-se, queda alterada pels canvis que 
es produeixen. La vivencia que teñen com a col.lectiu de professionals és que hi ha 
molts canvis. Canvis intems peí que fa a mobilitat d'educadors/es, a mobilitat de 
residents i canvis extems peí que fa a mobilitat de técnics, de polítics, de disponibilitat 
de recursos, etc. En general, es té la sensació que poques vegades es pot acabar la feina 
ja que sempre passa alguna cosa. 

Els canvis continus i la mobilitat de personal, que repercuteix en F equilibri de 
l'equip de professionals, es deuen en molts casos a la inestabilitat i les condicions 
laboráis. E l treball d' aquests professionals, al bell mig deis conflictes, demana una gran 
estabilitat personal i professional que, en la majoria deis casos, no té suport perqué 
treballar en situacions de temporalitat i de desconeixement de continuítat afecta la 

330 



5.- Estudi empfric de la realitat actuai. 

persona i el desenvolupament de la seva tasca professional. Aquesta professió s'está 
convertint en una professió de pas; fer d'educador/a representa tocar sostre; la 
possibilitat de promoció és poca o nul.la llevat de la sortida que actualment utilitzen 
alguns com a sortida de fugides o any sabátic, és a dir «alliberar-se per activitats 
sindicáis». Altres aspectes que influeixen en aquest desánim professional son la 
sensació que teñen els professionals que se'ls demana i se'ls valora mes una tasca de 
contenció i de control davant d'una funció educativa. També la manca de reconeixement 
social que té aquesta professió i les condicions de desgast personal i ádhuc familiar. 

Els professionals teñen la sensació, per una banda, que s'espera molt de la seva 
tascai, per altra banda, no saben el que se'ls demana realment i no se'ls faciliten mitjans 
per poder assolir les finalitats que teñen estipulades. 

Aquesta tendencia al desánim rau básicament en qué els canals de comunicació 
que utilitzen els equips de professionals i els seus interlocutors es troben en diferents 
nivells. 

Teñen tan integrades les limitacions i possibilitats dels recursos existents que es 
poden oferir ais residents que, automáticament, tapen i assumeixen que les necessitats 
reals no es poden atendré. Aixo, juntament amb un grau d'insatisfacció que va creixent 
perqué no poden veure «la feina acabada», influeix en una sensació de malestar que no 
pot ser controlada per ells mateixos i que impedeix el canvi. 

No teñir informació sobre el futur de la situació dels infants o joves desintemats 
els incrementa la preocupado per la feina ben feta que hauria d'incorporar un treball 
deseguimentpostinstitucional,perpoderavaluarelnivelld'eficáciatantderintemament 
en el centre com d'altres recursos utilitzats en cada cas concret. Es necessita poder 
comprovar en quina mesura s'han aconseguit les funcions que el centre i l'acció social 
en general tenien assignades. 

Ais propis professionals elscostabastantplantejar-sela valoraciódelsInstruments 
i dels procediments educatius que utilitzen per assolir les finalitats que teñen fixades 
en els seus centres perqué creuen, i no es pot deixar de banda la importancia dels 
significats i les apreciacions que fan els entrevistáis, que no se'ls considera i les seves 
opinions no son escoltades. 

Sembla que hi ha dificultats de comunicació entre els professionals dels centres 
i els servéis responsables de qué depenen, ja siguin públics o privats, quant a 
comunicar-se en ambdós sentits. Segons que manifesten alguns dels entrevistáis, «els 
seus superiors» desconeixen bastant la realitat dels centres i els educadors i educadores 
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5.- Estudi empíric de la realitat actual. 

no son cridats a participar en aquells processos de planificació que es porten a terme 
des d'aquests servéis. 

La participació deis professionals no solament és necessária sino que la reflexió 
crítica de la seva práctica ha de ser l'element transformador de la seva propia realitat 
i , conseqüentment, de les condicions que s'ofereixen ais menors i joves per atendré les 
seves dificultats personáis i socials. 

Del coneixement d'aquesta realitat es desprén que existeix un conjunt de 
característiques sócio-familiars que afavoreixen situacions de dificultat psico-social 
deis infants o joves. Aqüestes situacions, classificades com «situacions de risc social», 
afecten el seu desenvolupament integral. La població atesa en aquests centres presenta 
homogeneítat en les situacions familiars perqué el problema s'origina a la familia. 

Un element important d'aquest apartat és la manca d'informació que teñen els 
equips de professionals deis centres de la situació real de les famílies deis menors o 
joves residents, deixant de banda si son o no verídiques «les histories» normalment 
tristes que s'expliquen, que els professionals en certa manera esperen escoltar, i que les 
poques o nul.les coordinació i col.laboració amb altres professionals que s'ocupen de 
les farmlies afavoreixen aquesta desinformació. 

La col.laboració i la coordinació tant dins els equips de professionals deis centres 
com d'aquests professionals amb altres equips extems, és un deis aspectes que es 
troben a faltar per part d'alguns professionals i que valoren com a forga important per 
consolidar la seva feina. 

També acceptarien de bon grat mes suport per part deis equips técnics que els 
supervisen. Els professionals d'aquests centres requereixen d'un alt grau de 
professionalizació; per aquest motiu s' han de fer efectius, per una banda, un reciclatge 
o formació continuada i , per altra banda, un suport des deis equips técnics que 
intervenen simultániament amb el centre. 

Disposar d'un temps per poder dedicar-se a la programació, la preparació i 
l'actualització de la intervenció educativa i la documentació que se'n deriva és 
imprescindible per a tots. Aquest temps s'ha de contemplar dins la jomada laboral i 
atorgar-li la importancia que té; en cas contrari s'está, en alguns casos, potenciant i 
perpetuant la improvisació i «l'anar fent». 

Sorprén que molt pocs deis entrevistats s'identifiquin amb «Fempresa» a qué 
pertanyen; és un element sobre el qual caldria reflexionar. 
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5.- Estudi empfric de la realitat actual. 

La infrastructura deis centres és un altre deis temes que preocupa perqué 
condiciona forga les condicions de treball i el seu coneixement ajuda a comprendre 
certes dinámiques poc flexibles amb els residents. S'haurien de millorar, en alguns 
casos, les condicions de mateniment tant peí que es refereix a aspectes materials com 
d'higiene i de confortabilitat. 

Referent a les característiques deis centres, a partir deis resultats que s'han 
obtingut mitjangant l'análisi i la interpretado de les dades, trobem que hi ha una 
pluralitat d'organitzacions que responen a un conjunt de realitats múltiples. 

Aqüestes realitats múltiples, la majoria de les quals produeixen unes diferencies 
organitzatives i de models d'intervenció, no son conegudes entre si i , en alguns casos, 
tampoc no hi ha cap interés per saber qué fan i quins plantej aments teñen altres 
experiéncies que no sigui la propia. 

Trobem a faltar una metodología d'intervenció educativa explícita, reconeguda 
i utilitzada peí conjunt de professionals de l'educació especialitzada. H i ha un «saber 
fer» implícit i comú que conñgura una práctica educativa específica d'aquests centres 
residenciáis d'atenció a la infancia o adolescencia, pero manca un recull teóric del 
conjunt de la metodología d'intervenció educativa característica d'aquest ámbit 
d'actuació. 

Deis resultats de la investigació es desprén la necessitat d'estmcturar una 
metodología d'intervenció que ofereixi un marc de referencia que possibiliti una 
coherencia en el procés d'intervenció i adequat a la realitat i a les característiques del 
menor i del seu entom familiar i social. 

Creiem que amb la nostra investigació hem aportat, en aquest sentit, uns 
elements de partida al mateix temps que es poden obrir futures línies d'investigació 
sobre aquesta temática. 

Els objectius de la recerca han presentat una certa complexitat en la seva análisi 
ates que existeix una gran varietat de centres sense unes línies generáis comunes. 
Aquesta varietat es produeix, sobretot, per diferents motius que es poden sintetitzar en: 

- la diversitat de les característiques de la població atesa 

- la gran varietat de professionals que desenvolupen la seva tasca 

- la situació contractual i les condicions laboráis deis professionals 

- la pertinenga deis centres a administracions publiques o entitats privades 
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5.- Estudi empfric de la realitat actual. 

Un altre aspecte que manca totalment en aqüestes organitzacions residenciáis son 
els projectes educatius de centre com un element clau i un eix vertebrador de 
l'organització i de la sistematització de la tasca professional. Creiem que per a aquests 
centres és indispensable la confecció d'un model de Projecte Educatiu de Centre, 
adaptat a les caractenstiques especifiques d'aquests equipaments, que serveixi per 
intentar partir d'un esquema general d'organització on quedin reflectits els trets 
comuns i els trets diferenciadors de cada recurs. Creiem que amb la nostra investigació 
s'ha contribuít a un procés de conscienciació del tema, tant per part de les diferents 
administracions publiques com d'altres entitats; en aquest sentit, en alguns casos ja ha 
hi ha hagut resultats i , en altres, s'ha comengat a treballar en aquesta línia. 

Disposar d'un Projecte Educatiu de Centre serviría per facilitar i millorar la 
comunicació entre els professionals d'un mateix centre, a nivell d'equip educatiu i de 
la resta d'estaments que el componen, així com amb altres instáncies superíors. A l 
mateix temps, proporcionaría una estructura organitzativa oríentada a facilitar i 
incentivar el treball en equip i la coherencia de les intervencions sócio-educatives amb 
els menors i joves. 
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ELEMENTS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ I LA CRÍTICA 
DEL PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE (PEC) EN ELS 
CENTRES RESIDENCIALS 
D'ATENCIÓ A LA INFANCIA. 





6.-Elements per a la construcció i la crítica del projecte educatiu de centre (PEC) en e¡s centres residenciáis d'atenció a la infancia. 

Després d'haver realitzat el present estudi historie, sociológic i empíric de centres 
residenciáis d'atenció a la infancia, hem vist la necessitat de plantejar un model de 
projecte educatiu de centre que pugui servir per estracturar la intervenció educativa en 
aqüestes organitzacions, adregades a infants i joves, amb problemática sócio-familiar, 

Els elements del model analitzats que presentem a continuado, pretenem que 
siguin una eina útil per a la seva confecció i , al mateix temps, ens proporcionin els 
arguments básics per a la seva crítica. 
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6.-Elements per a la construcció i la crítica del projecte educatiu de centre (PEC) en els centres residenciáis d'atenció a la infancia. 

6.1.- DEFINICIÓ DE PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC). 

Es planteja el P R O J E C T E E D U C A T I U D E C E N T R E ( P E C ) com un element 
básic, necessari i imprescindible per a l'organització, la regulació i l'avaluació de la 
tasca educativa en centres de problemática social. 

E l treball social, per poder aconseguir les fites que es proposa, ha d'incorporar 
la dimensió educativa. L'educació ajudará els individus perqué puguin posar en marxa 
els seus potenciáis i recursos individuáis per arribar a incorporar-se a la xarxa social 
normalitzada i circular autónomament. 

Mentre els nois/es resideixen en un centre residencial d'atenció a la infancia és 
funció del centre aportar aquesta formació integral per arribar a assolir els objectius i 
principis definits a la legislació vigent. L a funció educativa, integrada en el marc de 
l'acció social organitzada: el centre. Aquest tipus de centre que es classifica com «no 
formal» ha d'abastar i immergir els individus en processos d'aprenentatge que els 
ajudin a resoldre els seus problemes i que serveixin per superar situacions de marginado. 
Des del centre, com a altemativa, i des de la pedagogía de la inadaptado social, com 
a disciplina en la qual es recolza, s'ha d'aconseguir una coherencia entre objectius, 
técniques, procediments i recursos dins un termini de temps i amb uns infants i/o joves 
en un context determinat. 

Mitjangant les definicions que conté el PEC hom pot observar la sincronía entre 
el que es descriu, el que es programa, el que es practica i el que s' avalúa; el PEC aporta 
la situació i la sistematització de la tasca professional on queda reflectida la lógica 
d'actuado a partir de la guia que ofereix. 

E l PEC facilita l'estmcturació de la feina i l'avaluació de la seva efectivitat. Es 
considera un recurs teóric i metodológic i s'utilitza com un element mediador de 
carácter dinámic. 

Som conscients que el disseny del PEC comporta una inversió de temps i esf orgos 
per ais professionals que l'han de realitzar, pero aixo suposa un desenvolupament 
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6.-Etements per a ta construcció i la crítica del projecte educatiu de centre (PEC) en els centres residenciáis d'atenció a la infancia. 

posterior de la feina mes esclaridor, amb elements situacionals i objectius per a V análisi. 
Teñir un PEC representa haver arribat a consensuar diferents opinions o postures 
professionals, al mateix temps que permet arribar a un llenguatge comú d'equip. Es fa 
necessari un treball previ a partir del diáleg, la concertació i la cooperació de tots els 
participants en el disseny del projecte. 

E l PEC és un element cabdal que contextualitza la intervenció educativa en 
l'ámbit de la inadaptació social; demana també un esforg en la seva execució, la seva 
avaluació i la seva reorientació. 

E l Projecte educatiu de centre, referit a centres de problemática social, ha de 
respondre a les mateixes preguntes que es fa Antúnez (1987:12) en relació amb el PEC 
d'una institució escolar, quan es vol estudiar la intervenció educativa que es porta a 
terme: 

• Qui som? - Definició de trets d'identitat i principis. 
Es recullen els trets d'identitat del centre i els principis o pilars sobre els quals 
es basará la intervenció educativa. 

• Qué pretenem? - Formulado d'objectius. 
Un cop definit el tipus de persona que, segons el model teóric, es vol formar, 
es proposaran els objectius que possibilitaran enfocar la feina per aconseguir-
los. Quedaran reflectits aquí els objectius que institucionalment es poden 
realitzar, no des del punt de vista individual de cada component del centre, sino 
des del punt de vista institucional i que concordaran amb els principis que s'han 
recollit a priori en línia amb el model antropológic. Es definirán objectius que 
es puguin treballar de debo i amb una certa base ideológica utópica. 

• Com ens organitzem? - Estructura organitzativa. 
Les solucions a aquests interrogants senzill s i tanmateix complexos de respondre 
han de quedar recollides en aquest Projecte Educatiu de Centre, el qual 
«pressuposa una análisi del context i explícita els principis d'identitat d'una 
institució, els objectius concrets que assumeix respecte a aquells principis i 
l'estructuració organitzativa de la qual es dota» (Antúnez, 1987). L'organització 
constitueix el conjunt d'estratégies metodológíques que es posen en marxa per 
aconseguir els objectius. 

E l PEC ens ha de permetre aclarir tots els dubtes que poden sorgir a l'hora de 
plantejar-se un instrument d'avaluació; a partir del Projecte Educatiu de Centre que 
correspon a un centre concret podríem trobar respostes al igual de les plantej ades 
inicialment en centres d'educació formal. En la investigació de Darder i López 
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(1985:13) sobre elements d'organització i avaluado del centre educatiu d 'EGB, es 
recuUen les següents: 

- Quin tipus de realitat és el centre educatiu. 

- Quina és la seva finalitat, la seva tasca. 

- Quins elements intervenen i en quin grau ho fan. 

- Com están interrelacionats aquests elements, de quina manera s'estmcturen. 

- Quin és el funcionament que podem qualificar d'adequat. 

- De quina manera podem constatar que s'acompleixen les tasques que s'han de 
portar a terme. 

- Quines son les relacions i mútues influencies d'aquesta realitat amb el seu 
entom. 

Totes aqüestes qüestions s' han de formular igualment quan ens referim a un centre 
educatiu residencial on, a mes a mes, s'han de precisar altres aspectes básics (Guédez, 
1987) com: 

- La direcció deis esforgos educatius per transformar la realitat (direcció del 
canvi: individual/social). 

- E l nivell d'intensitat del canvi que es vol produir (grau de l'abast de les 
expectatives educatives). 

- Les motivacions per exercir una acció transformadora (raons básiques que 
encoratgen l'educació per a una acció transformadora). 

- La priori tzació deis ámbits on s' orientará la intervenció educativa (individual/ 
social). 

E l PEC ens obliga a portar a terme un auténtic estudi de les necessitats amb la 
consegüent valorado de la resposta que s'está oferint des de la institució; ens fa 
plantejar qué es fa des de les institucions? Per qué serveixen les institucions? Dit d'una 
altra manera, ens permet planificar el canvi gradualment, amb una sistematització a 
partir de l'estudi de les necessitats, del disseny i de l'avaluació de les intervencions i 
deis recursos de qué es disposa. Aquesta revisió o canvi ens vindrá donat en revisar el 
PEC i si cal s'haurá de fer, no perqué canvii el polític o el técnic de tom, sino perqué 
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la institució amb el seu funcionament resulta inadequada per donar les respostes que 
calen. Com apunta Crozier (1984) les intervencions no es fan perqué es tingui una idea 
nova sino perqué son necessáries. 

E l PEC hauria d'ésser la baula que connecta i sitúa la realitat exterior, la futura 
xarxa social «normalitzada» on aquests infants ijoves s'hauran d'inserir, integrar, etc., 
amb la realitat que s'ofereix dins els centres. 

Del conjunt del principis teórics que inspiren el PEC, incorporem els elements 
que, al nostre entrendre, son indispensables en 1'esquema de qualsevol Projecte 
Educatiu de Centre i destaquem els següents: 

- Ha de ser un marc referencial per a la definició del tipus d'intervenció 
educativa. 

- Ha de ser un instmment real. 

- Ha d'evitar assumir principis i objectius que no pot assolir col.lectivament. 

- Se centra en la reflexió pedagógica. 

- Ha de predisposar ais canvis. 

- Ha de predisposar a la revisió del treball en equip. 

Nosaltres entenem els centres com un tot, un sistema obert i , així, des d'una 
perspectiva holística plantejarem els diferents elements que, segons el nostre criteri, 
s'han de contemplar en un disseny de PEC. En aquest sentit ens decantem per una 
interpretado ecléctica de l'organització, encara que ens identifiquem forga amb la 
teoria de sistemes. Les avaluacions sistémiques intenten reconstmir la subcultura de la 
institució i determinar els parámetres objectius que regeixen aqüestes institucions. 

Alguns experts en el tema de models d'investigació sobre organitzacions educatives 
(de Miguel, 1989), referides sobretot a l'educació formal, apunten que és un tema 
complex en el qual s'ha de veure si es pot entendre «la institució educativa com una 
organització» segons els diferents enfocaments conceptuáis sobre les organitzacions i 
sense definir préviament la perspectiva teórica que acompanya l'escola com a 
organització, i saber quins son els productes de l'escola. 

L a interpretació ecléctica la remarquem perqué, després de revisar diferents 
enfocaments teórics sobre les organitzacions (Bertalanffy, 1976; Owens, 1976; Bidwell 
lAberaathy, 1979; Burrell i Morgan, 1980; Scott, 1981; Pfeffer, 1982; Griffiths, 1983; 
Bolman i Deal, 1984; Lincoln, 1985) referits a la funció de les organitzacions dins la 
vida social, prioritzant el punt de vista social, no es pot avaluar o teñir en compte només 
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el producte final sense teñir presents els processos intems. També estem d'acord amb 
els que consideren la institució com un sistema obert, en interrelació amb el seu entom 
i , per tant, que no pot ser estudiada sense teñir present les interaccions amb el medi 
social. Entenem aquests centres des d'una óptica dinámica, amb capacitat 
d'autotransformació, amb una personalitat propia. 

La majoria d'autors que han estudiat el tema de l'escola com a organització 
coincideixen que aqüestes entitats la intenció de les quals és aconseguir unes fites, no 
poden ser estudiades exclusivament des d'una perspectiva empresarial ni tampoc des 
d'una perspectiva de servéis socials (Stinchcombe, 1960; Bidwell, 1965; Hoyle, 1973; 
Greenfield, 1975; Argyris, 1979;Handy, 1984; Gray, 1985). De la mateixa manera que, 
dins la Ínvestigació educativa «formal», no existeix un únic model d'investigació 
organitzacional que es pugui aplicar directament a aquests centres educatius de 
problemática social. L'avaluació del grau d'eficácia d'una institució está en relació 
directa a si s'ha fet una bona análisi del context, detectant les necessitats reals i 
dissenyant una intervenció educativa en relació amb aqüestes necessitats i en funció del 
producte final que es vol obtenir, tenint en compte tant els recursos de qué s'ha disposat 
com del procés intem que ha permés poder arribar a les fites proposades. 

Podem servir-nos encara de l'estudi de les tres dimensions d'Argyris (1979:160), 
en qué planteja i caracteritza el model d'eficácia d'una organització: 

a) Aconseguir els objectius. 

b) Mantenir-se intemament. 

c) Adaptar-se al medi exterior. 

Aqüestes tres dimensions pensem que es poden enfocar des d'una perspectiva 
teorico-ideologica adaptativa o renovadora. Nosaltres ens inclinem per una perspectiva 
teórico-ideologica renovadora crítica, és a dir, l'organització ha de teñir una capacitat 
de reacció i modificació davant qualsevol alterado que es produeixi en una, diverses 
o totes les dimensions de la institució. 

Miles (1964) diu que entre les característiques atribuides a una organització sana 
hi ha, entre d'altres, la capacitat d'innovado, 1'autonomía i 1'adaptado. 

Hem intentat recollir algunes de les recomanacions que els experts donen en 
relació amb les característiques que ha de recollir un model d'investigació (Borich, 
1974; Nadler, 1980), i destaquem les quatre que prácticament combinen i sintetitzen la 
majoria de les orientacions esmentades : 

a) E l model d'investigació ha d'estar fonamentat en una teoria i cal explicitar 
clarament les relacions entre els fenómens que intervenen en ell. 
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b) S'ha d'especificar operacionalment les variables . 

c) Ha de precisar la seva validesa empírica. 

d) Ha de validar i generalitzar les seves aplicacions. 

Durkin i Durkin (1975) assenyalen que «l'observació participant» és el sistema 
mes rápid i directo per avaluar «una llar-residencia», ates que permet examinar els dos 
nivells complementáris de qualsevol realitat social: el nivell ecológic i el nivell 
sistémic. 

E l nivell ecológic defineix la realitat pels integrants del sistema; és el clima 
existent i la visió de l'entom institucional. La investigació qualitativa proporciona 
aquestos dades. 

E l nivell sistémic té, per una banda, una perspectiva estmctural, és a dir, quins son 
els parámetros objectius que componen l 'organització real i els sistemes 
d'interaccionisme simbólic real que existeixen dins la institució i les relacions objectives 
amb r exterior. 

Seguint resquema que Durkin i Durkin (1975) proposen per poder investigar el 
nivell sistémic «d'una llar-residéncia», destaquem els següents elements: 

1.- Inputs, entrados o conjunt de components de qué disposa l'organització: 
idees, creences, personalitats, material, personal huma i diners. Aquests 
elements es jerarquitzen en conceptes, mitjans, objectius i es tradueixen a un 
model d'intervenció, un model institucional, un model de gestió. (Cabrero, 
1983). 

Com a objectius a considerar en una avaluació de programes en aquesta línia 
tindríem: 

a) Els que fan referencia al tipus de tractament, o tipus d'intervenció 
educativa, que estaran en línia amb la consecució o finalitat deis 
recursos. En el cas deis centres residenciáis d'atenció a la infancia, 
concordaria amb l'objectiu principal que s'acostuma a definir com: 
«arribar a estmcturar o reestmcturar els aspectes deficitaris de la 
personalitat d'aquests menors. 

b) La socialització o reeducació. Els programes de tractament residencial, 
o tipus d'intervenció educativa, han de proporcionar experiéncies de 
socialització per preparar el nen de cara a la vida adulta. 

c) L'atenció en les seves necessitats básiques o la cura en la custodia. 
Aquest aspecto fa referencia a la «qualitat de la cura» en relació amb el 
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menjar, la salut, l'habitatge i les condicions de vida. 
d) E l nivell de preparació deis implementadors del programa/es. 
e) La capacitat de controlar els individus que pertorben la societat. 

2. - Especificació i delineado de rols i estatus, en termes prescriptivament 
conductuals. 

3. - Components del programa o subsistemes d'intervenció. S'inclou aquí els 
programes educatius, el tractament psicológic, la dinámica residencial, l 'oci. 
Aquests subsistemes o components del programa s'han d'analitzar en termes 
de les seves relacions i contribucions relatives a cadascun deis objectius del 
programa, especificant les activitats que es relacionen amb aquest fi. 

4. - Suprasistemes. E l sistema que s'estudia es relaciona amb altres sistemes com 
r entom immediat, les famílies, la xarxa de servéis socials, 1'administració de 
la qual depén... 

5. -Processos interactius dins 1' organització com son, entre d' altres: la comunicació 
entre els participants del sistema; técniques de control social; presa de 
decisions; supervisió sobre el funcionament; coordinació global; suport del 
personal. 

Creiem que aqüestes orientacions aportades pels experts en aquesta temática, així 
com les reflexions derivades de la investigació experimental que s'ha realitzat, queden 
recoUides en el model de Projecte Educatiu de Centre que presentarem a continuado 
i després d'analitzar diferents factors que teñen un paper important en la confecció 
d'aquest projecte. Volem remarcar que aquest model organitzatiu que plantegem és 
també com altres models «una descripció de la realitat abreviada i simplificada» 
(Mateo, 1990;99) pero que, a mes a mes, pretén oferir uns elements que serveixin per 
al disseny del projecte educatiu de centre de cadascun deis que formen part deis «centres 
residenciáis d'atenció a la infancia» (recursos que supervisa la Direcció General 
d'Atenció a la Infóncia). E l seu éxit pero, depén, de la seva capacitat de captado 
d'aquelles característiques que son centráis i especifiques de cada organització. 
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6.2.- MARC DE REFERENCIA GENERAL QUE CONDICIONA EL 
DISSENY D'UN PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. 

E l marc de referencia general sitúa, emmarca i condiciona la tasca educativa en 
els centres. 

E l coneixement deis factors que figuren com enmiarcadors de la tasca educativa 
és fonamental; difícilment es pot arribar a entendre una situació i les diferents 
interaccions que se'n desprenen si no se sap quina ha estat la procedencia inicial 
d'aquest recurs o alternativa; des d'on s'ha gestat, del per qué d'una realitat concreta 
i no una altra, etc. 

Aquest marc de referencia recull els reguladors marc, extems al propi centre, que 
son donats per la legislació vigent i l'estmcturació administrativa que s'encarrega 
d'executar aquest marc legal, i que es defineixen de la següent manera: 

• Marc legal. 

Recull la normativa legal vigent, en l'ámbit internacional, estatal i autonómic. 

Explícita les liéis que influeixen i determinen la tasca deis Servéis de 
l'Administració. 

• Marc administratiu. 

Es fonamenta 1'organització i la funcionalitat de 1'administrado que ha de 
possibilitar l'aplicació d'aquestes Ueis, mitjangant els recursos de qué disposa i deis 
criteris que prioritza, perqué estiguin a l'abast de les persones que necessiten la seva 
intervenció. 

Han de quedar, en aquest apartat, ben explicitats els següents conceptes: 
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- Organigrama del Servei: gráfic i explicado de la situació d'un servei dins un 
departament. 

- Finalitat de FAdministració: orientacions que determinen les liéis sobre la 
finalitat d'un servei. 

- Models d'intervenció: orientacions que determinen les liéis sobre el model 
d'intervenció d'un servei. 

- Recursos fonamentals d'un servei: infrastmctura material (deis centres, de llur 
tipología); infrastructura de professionals (d'atenció directa, planificado i 
suport); infrastructura económica... etc. 

• Projecte Mare. 

Exposició deis criteris i orientacions que fonamenten el model d'intervenció d'un 
servei a partir deis recursos que ofereix. Entre aquests recursos es troba el centre i és 
en el seu projecte educatiu específic on s'hauran d'incorporar les premisses que figuren 
en el projecte mare. 

En el Projece Mare quedaran explicitats clarament els següents apartats: 

- Criteris fonamentals d'un projecte mare: criteris técnics i ideológics que 
fonamenten Fopció d'un model d'intervenció. 

- Definició i característiques de la població que un servei haurá d'atendre: 
delimitado de la població que s'atendrá; altematives que s'ofereix a aquesta 
població: intemament, acolliment familiar, adopció, medi obert, centres de dia, 
etc. 

- Definició i característiques deis professionals: d'acord amb les característiques 
de la població i el model d'intervenció definit. 

- Objectius Generáis d'un Servei. 

- Orientacions per al treball en els diferents centres (en el cas que ens ocupa) que 
depenen d'un servei. 

- Coordinació amb altres Servéis, Departaments, etc. 

- Avaluado del Projecte Mare: sistemes d'avaluado, necessitat d'avaluado. 
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6.3.- ESTRUCTURA INTERNA DEL PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE. 

L'objectiu primordial del Projecte Educatiu de Centre és donar resposta al 
problema que el configura per poder dur a terme un treball educatiu, psicológic i social 
adequats, establint una total coordinació entre totes les parts que intervenen en el 
procés. 

U eficacia d' aquesta organització depén mes de la connexió que tingui el PEC amb 
la realitat que no pas do la seva estricta existencia. 

• E l seu disseny comporta: 
- Inversió de temps. 
- Inversió d'esforg. 
- Consensuar opinions. 
- Arribar a acords. 

• E l seu disseny facilita: 

- Consensuar postures professionals: llenguatge comtí. 
- E l desenvolupament de la tasca educativa. 
- Contextualítzar la intervenció educativa en Fámbit de la inadaptació social. 

• E l seu disseny proporciona: 

- Una coherencia entre la definició d' obj ectius, la línia educativa i F organització 
per arribar a aquests objectius. 

- Una coherencia de funcionament de l'equip adult que serveixi de model de 
referencia en la mateixa línia del que es demana ais residents. 

- Una formació integral mitjangant la informació i la immersió en la dinámica 
institucional; una disposició per a l'acció; una identificació de les normes i 
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un desenvolupament afectiu que pugui aportar elements ais individus per 
ubicar-se com a subjectes dins la societat on viuen. 

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ I LA CRITICA DEL P.E.C. 
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S I S T E M A D'ORIENTACIÓ 

Dins el sistema d'orientació queden inclosos el conjunt de principis inspiradors 
que hem tractat en el capítol tercer. A partir d'aquests principis s'estableixen uns 
reguladors de la vida col.lectiva que servirán per poder anar avaluant si l'organització 
disposa deis elements adequats per poder respondre ais principis básics que marquen 
l'acció educativa. 

Els reguladors es classifiquen en: 

• Reguladors marc. 

Son uns instmments que, d'una banda, serveixen ais residents per relacionar-se 
amb el centre i , d'una altra banda amb 1'administrado. 

- E l contráete educatiu. 
- E l reglament intem. 
- E l projecte marc de l'Administració. 

• Reguladors d'elaboració i de decisió. 

Permeten disposar d'uns espais on es pugui analitzar la práctica, aprendre a teñir 
en compte les diferencies i gestionar d'una forma efectiva, conscient i responsable 
la vida comunitaria. 

- L'assemblea institucional. 
- La reunió de l'equip educatiu. 
- La reunió de l'equip educatiu amb altres professionals. 
- La reunió amb la familia. 

• Reguladors d'acció (de l'acdó personalitzada, de l'acció grupal). 

Permeten organitzar l'acció de manera gmpal i/o individual deis diferents acords 
o compromisos que s'hagin pres pels diferents órgans d'elaboració i decisió de la 
dinámica. 

- Equips de treball/tallers de tasques. 
- Responsabilitats individuáis. 
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SISTEMA D'ORGANITZACIÓ 

E l sistema d' organització presenta una gran variació ates el gran ventall de centres 
que existeixen i que, o bé son propis de 1'administració, o bé son privats i poden 
col.laborar o no amb 1'administració. 

Ha de quedar ciar que el centre és una organització constituida per diferents 
sistemes que teñen unes funcions especifiques, que s'interrelacionen entre si i que 
necessiten una acció coordinada entre tots per gandir d'un bon funcionament. 

Com a bon funcionament, des d'una perspectiva eminentment educativa, s'entén 
aquell que permet atendré amb respecte els infants o joves que resideixen en el centre 
i que faculta per educar-los de manera integral i compensadora en un marc d'igualtat 
d'oportunitats. 

Atesa la diversitat de centres residenciáis d' atenció a la infancia i a 1' adolescencia 
(tipologies deis/les menors atesos, les característiques del personal, els edificis, els 
pressupostos, etc.), cal fixar des de les administracions que s'encarreguin del seu 
control i la seva coordinació unes pautes generáis d'organització, que s'haurien de 
recollir en un projecte marc. Aquest projecte marc serviría de guia per poder desenvolupar 
a cada centre, segons les seves pertinencia i característiques, un proj ecte educatiu propi 
d'acord amb la seva realitat específica. 

En aquest apartat hauria de quedar clarament definit el tipus d'equipament de qué 
es tracta a partir de les respostes a les preguntes següents: 

• De qui depén? 
• A qui s'adrega? 
• Qué ofereix ? 

S' ha d'especificar clarament qué es vol fer, des del centre, a favor deis usuaris, que 
és en definitiva alió que s'ha de teñir sempre present. La resposta correcta a aqüestes 
tres preguntes proporciona informació i aporta una perspectiva de cap on s'ha 
d'avanzar. 

ANÁLISI DE LES NECESSITATS DE LA POBLACIÓ ATESA 

Les recomanacions deis experts diuen que és segons la problemática que presentin 
els usuaris, és a dir els que utilitzaran l'equipament, com hauria de ser organitzat el 
centre per poder donar resposta real a les seves necessitats. Efectuar una bona análisi 
de les necessitats facilitará la determinació deis objectius que siguin propis del projecte 
del centre. 
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En aquest apartat haurien de quedar clarament especificats com a mínim els 
següents punts: 

• Tipus. 

Especificar quins problemes o deficiéncies presenten els/les residents. 

• Característiques. 

Relacionareis trets predominants (personáis, medi socio-familiar) que manifesta 
la població atesa. 

• Nombre i composició. 

Establir els criteris per determinar el nombre i la composició de la població, tenint 
en compte 1'espai disponible, les seves característiques i els recursos materials i 
humans de qué es disposa. 

• Criteris i condicions d'admissió. 

Determinar si es creu adequat i/o indispensable disposar d' un diagnóstic (determinar 
necessitats i possibilitats) i d'unes orientacions d' intervenció inicial per a cada 
cas. 

• Criteris i condicions d'estada. 

Fixar quins haurien de ser els criteris mínims de permanencia en el centre. 

• Criteris i condicions de baixa. 

Fixar quins haurien de ser els criteris indispensables per poder sortir del centre. 

CAPACITAT DEL SISTEMA 

La capacitat del sistema fa referencia al conjunt de recursos, tant materials com 
humans, de qué es disposa per poder oferir una resposta educativa al conjunt de la 
població atesa. 

PROFESSIONALS 

• Definir el tipus de professionals mes adients (teñir una formació adequada per 
poder desenvolupar la tasca educativa) que treballen en el centre. 

• Nombre i composició deis professionals. 
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• Qué s'espera deis diferents professionals? 

Es fíxaran els deures i les responsabilitats, del conjunt deis professionals. 

• Definir els diferents estaments i/o papers: director, administrador, educadors, 
coordinador, equip educatiu, personal de servei, etc. 

• Funcions: determinar les funcions que corresponen a cada paper des d'una 
perspectiva eminentment educativa; especificar la dedicació del personal. 

• Definir tipus de professionals mes adequats per col.laborar amb el centre. 
(Técnics desl servéis centráis, EAIA, EAFS, AS, psicóleg, etc.) 

EMPLAC:AMENT GEOGRAFIC 

Estudi, consulta i recopilado de dades sobre: 

• L'emplagament i l'entom sócio-cultural. 

Situació i característiques físiques de Fedifici; dades sócio-demográfiques; 
dades antropologiques; xarxa i potencial de recursos; xarxa i plánol de 
comunicacions. 

PRESSUPOST • RECURSOS MATERIALS 

• S'ha de disposar deis mitjans materials suficients, i d'una forma ágil, que 
permetin im desenvolupament adequat deis elements que s'inclouen en el 
projecte educatiu del centre. 

L a persona o persones que s'ocupin de la direcció i de la coordinació hauran 
d'establirels mecanismes de regulació i control del pressupost i de les diferents partides 
que el componen. 

PROPOSTA EDUCATIVA 

OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE. 

Els objectius son un conjunt de principis que regeixen i orienten tot l'equip adult. 
Encara que tothom els conegui, és imprescindible que els recollits i , al mateix temps, 
aparegui ben explicitada tota la trajectoria educativa que es vol aconseguir: 

• Tendencia educativa del centre / Línia fílosófíca. 

Es definirá quin tipus de línia educativa es dura a terme. Básicament, aquesta línia 
es pot agmpar en tres tendéncies, cada una d'elles classificada i caracteritzada 
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segons que sigui: 

- Tendencia comprensiva: els adults intenten comprendre, trobar explicacions i 
disculpar qualsevol actitud deis infants o joves. 

- Tendencia despectiva: els adults intenten organitzar tot el procés educatiu deis 
infants o joves sense tenir-los presents, pensant que ells saben el que necessiten, 
el que volen i el que és millor per ais menors. 

- Tendencia participativa: els adults impliquen els infants o joves, segons les 
seves possibilitats, en el seu procés educatiu, intentant conduir-los perqué 
siguin capagos de prendre les seves própies decisions. 

• Definició deis objectius generáis del centre. 

Quedaran ben explicades les finalitats; els objectius han de ser concrets, realistes, 
quantificables, sincronitzats i revisables. Es convenient responsabilitzar les 
persones de diferents objectius, ja que així, és mes fácil la seva avaluació i la seva 
consecució. L a intervenció de tots els professionals en la formulado i el seguiment 
deis objectius posa en marxa la línia de participació de 1' equip d' adults, que també 
es vol seguir amb els residents. 

• Definició de com es duran a terme aquests objectius generáis. 

Es relacionaran les estratégies organitzatives - que s'obtindran mitjangant 
l'organització intema - i les estratégies instmctivo-formaüves, les quals quedaran 
reflectides en els diferents programes i activitats que es facin (programes de 
tallers, programes d'activitats i programes específics). 

• Objectius de l'acció educativa. 

Es marquen en funció deis objectius generáis; per arribar a un treball eficag els 
residents han d'anar passant gradualment i consecutivament per la socialització, 
la sociabilitat i rautonomia. 

• Eixos de l'acció educativa. 

En funció de la línia educativa, deis objectius generáis i els objectius de l'acció 
educativa poden establir-se les directrius fonamentals de 1' acció (la participació, 
la personalització i l'articulació social). 

- L a participació deis residents s'haurá de proporcionar a partir de les 
programacions grupais, en el funcionament i/o gestió de les quals tots els 
membres del centre teñen al seu carree responsabilitats individuáis i 
responsabilitats col.lectives. 

- L a personalització deis residents s'haurá de garantir a partir d'elements que 
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reforcin la individualitat; el contráete educatiu, el programa educatiu individual 
i la relació d'ajuda individualitzada nútjangant la tutoria son algunes de les 
eines mes utilitzades. 

- L'articulació social deis residents s'haurá d'establir apartir fonamentalment de 
ractivitat base de cada individu (estudi, treball, estudi i treball), de les seves 
relacions afectives i de la col.laboració en institucions i associacions 
comunitáries. 

• Definir els ámbits d'intervenció sobre els quals es dirigirá 
prioritáriament la tasca educativa. 

Ámbit del/a menor; ámbit de la familia; ámbit de l'entom. 

CONTEXT INTERN ON ES DESENVOLUPA L'ACCIÓ EDUCATIVA. 

Recull aquells elements que emmarquen, sitúen i contextualitzen 1' acció educativa 
en el centre. Tot aquest conjunt d'instmments que especifiquem a continuació 
constitueixen els reguladors marc de l'organització. 

• Reglament Intem. 

Es considera un important regulador marc de la vida comunitaria. Delimita les 
regles i les condicions de funcionament del centre. E l seu contingut afecta tot el 
personal del centre (els treballadors i els usuaris), especificant quines normes 
serán susceptibles de canvi (mitjangant la discussió i la decisió de tothom) i quines 
restaran fixes. Es redactará en un document a part, com annex al PEC. 

• Contráete educatiu. 

És un instmment mediador que s' estableix directament entre el resident/a per una 
banda i l'educador/a tutor/a com a representant del centre per una altra; de 
vegades, i segons les característiques i l'edat deis infants ojoves, també es fa un 
contráete educatiu amb la seva familia i la institució especificant els compromisos 
adquirits per ambdues parts. 

• Horaris. 

S'hauran de fer les diferencies oportunes i les justificacions al conjunt d'horaris 
implantats (horari propi de la institució, horari deis treballadors, horaris personáis 
deis/les menors). 

• Espais. 

Definició i normativa d'utlització deis espais de que es disposa (espais de la 
institució, espais propis deis treballadors, espais col.lectius-compartits, espais 
individuals-privats) 
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• Objectes. 

Definició inormativa d'utilització deis objectes (objectes de la institució, objectes 
propis deis treballadors, objectes coLlectius-compartits, objectes individuals-
privats) 

S I S T E M A D'INTERVENCIÓ 

E l sistema d'intervenció constitueix el pía d'acció que s'estableix per poder 
aconseguir la proposta educativa que cada centre ha definit préviament. 

Elplad'accióconstitueixbasicamentelconjuntd'accions educatives, laplanificació 
de la metodología i el bagatge de recursos de que es disposa. 

ACCIONS 

En aquest bloc es troba resposta a la pregunta: qué fem? La distribució de les 
accions presenta tres nivells: accions col.lectives (per exemple: l'assemblea), accions 
grapals (per exemple: tasques quotidianes), accions individuáis (per exemple: la 
tutoria), que venen orientades per les programacions corresponents. 

L E S P R O G R A M A C I O N S 

E l projecte educatiu del centre recuU la planificació i la fonamentació de la tasca 
educativa que s'ha de desenvolupar dins Fámbit de cada un d'ells. Correspon a un 
primer nivell de planificació i serveix d'orientació de la tasca educativa. 

Els equips de professionals han d'elaborar programacions que concretin el que 
reflecteix el projecte educatiu del centre, que Fespecifiquin i l'apropin a la práctica 
quotidiana. 

Aqüestes programacions corresponen a un segon nivell de planificació. 

Per poder assolir aquesta comesa es fa imprescindible que Fequip educatiu, tant 
en el seu conjunt com individualment, programi i coordini les seves intervencions per 
tal de dotar de coherencia l'organització. 
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• Programacions grupals 

Les programacions grupals fan referencia a la concreció del curriculum de les 
diferents activitats o de tallers especifics, etc. que s'hagin previst posar en práctica 
durant un període de temps determinat (al llarg de tot els curs, durant un semestre, 
durant un trimestre, durant una setmana...). En aqüestes programacions, que 
corresponen al total del grap de residents o a subgrups, s'hauran de concretar els 
diferents objectius que es pretenen assolir (objectius d'actituds, objectius d' aptituds, 
coneixements, etc.). 

• Programacions individuáis 

Les programacions individuáis queden concretados en el Projecte Educatiu 
Individualitzat (PEÍ) de cada resident/a i no han de quedar desvinculados del 
projecte educatiu del centre. E l PEÍ és una eina educativa que sistematitza i 
organitza el programa d' actuacions d' un infant o jove de cara a la seva incorporació 
o reincorporació a la xarxa social normalitzada. La confecció d'un PEÍ ha de 
respondre al dret que cada persona té a una intervenció educativa que s'adeqüi a 
les seves necessitats i permeti al máxim el desenvolupament de les seves 
capacitats. 

E l PEÍ constará de: 

- Contracto educatiu. 

E l contráete educatiu es considera un instrument mediador i una eina educativa. 
S 'utilitza per fixar els compromisos (fonamentalment els drets i els deures) que 
s'estableixen per ambdues parts (el/la menor i el/la representant del centre). 

- Programació específica. 

A partir de l'estudi de les necessitats, caldrá establir i prioritzar els objectius 
que es treballaran amb el/la menor. Dins aquest PEÍ, es confeccionará una 
programació específica i detallada per a cada objectiu de cada área i de cada 
ámbit d'intervenció, on es fará constar: els objectius termináis en les diferents 
árees, les fites en períodes de temps determinats i les técniques d'intervenció 
(estratégies, accions, etc.) seleccionados. També es fará constar quants i quins 
professionals hi intervindran, els recursos de qué es disposa i els mecanismos 
i períodes d' avaluació previstos inicialment. 

- Período de seguiment postinstitucional. 

S'estableixen les orientacions encaminades ais professionals que s'ocuparan 
de dur a terme el seguiment de l'infant o jove un cop ha sortit del centre. Un 
element clau de l'éxit d'una intervenció educativa rau en la qualitat del 
seguiment que es faci un cop els individus comencen a funcionar per ells 
mateixos. En aquesta nova situació, que correspon també a un temps educatiu, 
el jove necessita teñir algú de referencia per poder fer el pas real de 
desenganxament institocional. 
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ELEMENTS DE LA VIDA QUOTIDIANA 

Els objectius deis diferents elements de la vida quotidiana s'inclouran en 
programacions grupais, on s'explicitaran aquests objectius o bé es fará unes 
programacions especifiques de com es volen treballar aspectes com la normativa de 
convivencia, el tractament deis incidents, i els reforgos de les conductes positives. 

M E T O D O L O G Í A 

Amb la metodología es pretén agmpar un conjunt de criteris metodológics que 
reflecteixin com s'educa ais centres. Es pretén aconseguir una coherencia entre 
objectius, técniques, procediments i recursos dins un temps establert. 

ORGANITZACIÓ DE LA DINÁMICA INTERNA DEL CENTRE 

Fixa les activitats,els punts de control del projecte,la motivado i el fecdback. 
L'organització de la dinámica intema ha de garantir la programació i la práctica de 
qualsevol acció de tipus col.lectiu (que afecta tots els membres de la institució),de tipus 
grupal (que afecta gmps de gestió) i de tipus individual. 

Recull els diferents blocs que es consideren prioritaris per treballar segons quina 
sigui r activitat de base. Es defineixen les activitats de base com aquelles activitats que 
constitueixen els blocs centráis de la dinámica. Les activitats de base, al mateix temps, 
conformen els anomenats reguladors de F acció personalitzada, ates que están en funció 
de les necessitats i capacitats de cada resident. 

• Estudi. 

S'entén la formació com un element de desenvolupament personal. Es tendirá a 
afavorir i a recolzar tot tipus de tasques académiques a tots els/les residents que 
tinguin capacitat i motivado. S' afavorirá 1' adquisició de continguts professionals 
i d'estudi. 

• Treball. 

Constitueix un mitjá per arribar a 1' autonomía i al desenvolupament personal i un 
instmment per a la relació i la projecció social. S'haurá d' establir, segons les edats 
deis/les residents, els mecanismes d'iniciado per al món laboral com un deis 
elements fonamentals d'integració a la comunitat. 

• Temps Lliure. 

L a disposició de temps Iliure en l'horari personal deis/les residents serveix per 
estracturar i diferenciar els temps productíus deis temps per desenvolupar les 
afeccions de cada persona. És convenient realitzar activitats extemes al centre per 
possibilitar noves relacions. 
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• Tutories, 

La relació de tutoria constitueix la relació específica que manté un educador/a 
amb un nombre determinat d'educands per tal de poder-Ios seguir de prop i 
orientar-los sobre les dificultats que van experimentant al llarg de la seva 
evolució. 

• Tasques quotidianes. 

S'organitzen i es defineixen les tasques quotidianes a partir d'equips de treball 
0 de taliers de tasques domestiques. Per aquests taliers o equips de treball es fa una 
programació concreta especificant el nivell de continguts i el nivell d'exigéncies. 

• Diners de butxaca. 

Es fa una assignació de diners setmanal que possibilita un aprenentatge de la 
despesa i de la responsabilitat individual i potencia el contacte amb l'exterior. 
Serveix també per treballar un fons económic comú a partir de les aportacions 
individuáis i establir un criteris comuns de despeses. 

• Assemblees. 

Constitueix un espai d' assisténcia obligatoria on s'estableix un clima de participació 
1 de comunicado gmpal. Es considera un important regulador d'elaboració i de 
decisió de la vida comunitaria. 

RECURSOS 

ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP DE PROFESSIONALS 

És un recurs i , al mateix temps, un regulador de l'acció educativa. Recull els 
elements que utilitza l'equip educatiu per poder atendré els objectius definits 
anteriorment: 

• Reunió Equip Educatiu. 

Es un regulador d'elaboració i decisió. A les reunions de l'equip educatiu han de 
participar tots els membres que componguin aquest estament professional. La 
reunió de l'equip educatiu és un element cabdal per a l'análisi i el seguiment de 
la tasca educativa que es desenvolupa al centre. 

• Reunió Educadors-altres professionals. 

A mes de les reunions própies de l'equip educatiu, se n'hauran d'establir amb 
altres professionals.S'indicará el nombre i el tipus de col.laboradors així com la 
periodicitat i les persones que hi participaran. 
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• Treball amb famílies. 

S'especificará si es desenvolupará un treball específic en l'ámbit de la familia o 
bé si es portaran a terme un conjunt de gestions i contactes derivats de l'área de 
relació del menor amb els seus familiars. Es considerará la possibilitat de realitzar 
reunions de pares orientades a reforjar el treball que es desenvolupa en el centre 
amb els infants o joves. 

• Tutories. 

Cada educador/a és tutor/a d'un o mes residents/es, responsabilitzant-se del 
seguiment i la coordinació del projecte educatiu individual. Periódicament, i 
establerta a priori amb cadascun/a deis seus tutorats/des realitzará una revisió i 
l'avaluació deis acords presos conjuntament. 

• Reponsabilitat per árees. 

Cada educador/a es fará carree de la informació, del seguiment i de la coordinació 
de les árees establertes segons les necessitats de funcionament del centre i els 
criteris d'organització. Per exemple: área de sanitat, área de lleure, área laboral, 
área educativa, área de recursos-contactes exteriors, etc.). 

• Documentació. 

La prodúcelo documental deis equips de professionals és un instmment fonamental 
i imprescindible per al bon seguiment, l'elaboració i el control de la tasca 
educativa en el centre. L'actualització i la localització d'aquesta documentació 
facilita la feina i la presa de decisions. Per exemple: Farxiu, les actes de les 
reunions, el diari, les comunicacions-informacions entre toms, els dossiers deis/ 
les menors, la memoria, etc.). 

RECURSOS PROPIS - INFRASTRUCTURA. 

Tot el potencial d'espais intems i extems de qué disposa l'edifici i les possibilitats 
diverses que poden oferir aquests espais. 

RECURSOS DE L'ENTORN/XARXA QUE INTERACTUA AMB E L CENTRE 

Per un estudi de les diferents ofertes que hi ha a l'entom i definir la col.laboració 
i la coordinació amb altres servéis, institucions, professionals, etc.: 

• Familia. 
• Escola. 
• Treball. 
• Sanitat (Recureos socio-sanitaris) 
• Barri (Recursos, relació social-cívica). Etc. 

E L PRESSUPOSTI LA SEVA DISTRIBUCIÓ 
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DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 

Correspon a la direcció i la coordinació vetllar per la posada en marxa i el 
seguiment deis principis de participació. Si es creu necessária aquesta figura, hauria de 
fer-se carree de coordinar tots els aspectes organitzatius i administratius del centre. 

Es considera la participació de tots els membres de l'organització com l'element 
cabdal de la tasca educativa que s'ha de desenvolupar des del centre. 

Fem referencia al recull de principis de participació que apareixen en el document 
de Projecte Educatiu Marc de la Direcció General d' Atenció a la Infóncia (1992:24-25), 
principis que constitueixen els objectius pels quals ha de vetllar qualsevol equip de 
direcció i que son els següents: 

a) Co-responsabilitat 

La co-responsabilitat comporta un compromís per part de tots els membres en 
el conjunt de decisions que afecten el funcionament adequat del centre. 

b) Subsidiarietat 

A partir de l'organització concreta i de F organigrama funcional definits en els 
documents que s'estableixin a tal efecte, els órgans de gestió han de respectar 
les atribucions deis órgans inferiors i no envair els camps que els son propis. 

c) Globalitat 

Totes les actuacions han de planificar-se tenint en compte el conjunt, per tal 
d'assolir la unitat i la coherencia necessáries. 

d) Cooperació 

Treballar, prenent part amb els altres, en una tasca feta en comú. 

e) Coordinació 

Combinar harmónicament i posaren ordre tots els esforgos, portal d'assolir un 
conjunt i realitzar una acció comuna. 

362 
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f) Autoritat 

Regulació del funcionament deis diferents órgans en funció de les tasques i 
atribucions assignades, i acompliment o execució deis acords presos. 

Del sistema de direcció i coordinació poden derivar-se diferents models segons 
que sigui un estil de direcció mes democrátic o mes jerarquitzat. E l que sí que es veu 
necessari en l'actualitat és que hi hagi una figura responsable, per raons legáis, que 
haurá d' assumir les guardes i que, normalment, coincideix amb la figura de direcció. 
Des d'aquest sistema, s'haurá de garantir la direcció i la coordinació del personal 
educatiu, i del personal d'administració i de servéis en els casos que n'hi hagi. 

Del sistema de direcció i coordinació depén en gran manera l'éxit del projecte 
educatiu de centre. L a persona o persones que s'ocupin d'aquesta comesa han de teñir 
l'habilitat suficient per crear un sentit de compromís cap al projecte i , al mateix temps, 
permetre que el personal aporti les seves própies idees. Han d'explicitar molt clarament 
com es prendran les decisions i quins serán els seus mecanismes de seguiment i de 
control dins l'organització. 

De la direcció i la coordinació depenen, en la mesura que ho han de possibilitar 
i controlar, l'ordre, la coordinació entre tots els estaments de professionals que 
componen el centre, la conjunció de forces individuáis per a la consecució deis 
objectius comuns, la planificado general i , en definitiva, tots els aspectes que determinen 
una bona organització. 

S I S T E M A D'AVALUACIÓ 

REVISIÓ I AVALUACIÓ D E L P E C 

L'avaluació del conjunt de planificacions institucionals reflectides en el PEC 
s' entén des d' una óptica globalitzadora i a partir deis mecanismes d' avaluació continuada 
que s'incorporen en les definicions deis diferents sistemes que contempla el mateix 
PEC. 

L ' avaluació del PEC, que quedará reflectida en la memoria anual que cada centre 
Iliuri per escrit, comporta la revisió de tots els seus apartats i , de manera mes detallada, 
els que fan referencia a les avaluacions de les programacions gmpals (PG), les 
avaluacions de les programacions individuáis (PEÍ) 11' avaluació de 1'organització deis 
professionals per poder desenvolupar la tasca educativa. 
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6.-Elements per a la construcció i la crítica del projecte educatiu de centre (PEC) en els centres residenciáis d'atenció a la infancia. 

• Necessitat de l'avaluació. 

La necessitat d' avaluar sorgeix a partir d' entendre el centre com una organització 
que necessita una valorado continuada de la globalitat del procés educatiu. 
V avaluació (en els seus diferents moments: inicial, continuada, final) es contempla 
dins els distints sistemes de planificado institucional del procés educatiu. 
L'avaluació, per tant, té l'objectiu de servir a la presa de decisions per tal 
d'introduir en aquest procés educatiu les modificacions necessáries . 

• Sistemes i instruments. 

Diferents sistemes i instmments que s'utilitzen en la práctica quotidiana a 
partir de l'observació i el control tant del desenvolupament de les programacions 
grapals com deis projectes educatius individualitzats. Cada centre pot teñir 
l'autonomia, a partir d'unes línies generáis, per al disseny i la utilització d'un 
sistema de recollida de dades que pugui reflectir la realitat de l'organització. 

• Presa de decisions. 

L'objectiu de tot procés d'avaluació comporta la presa de decisions i , 
conseqüentment, la proposta d'elements per al canvi i/o optimització, d'acord 
amb els aspectes que es defineixen al PEC. 

• Innovació. 

Posteriorment al procés d' avaluado continua, s'introduiranels canvis oportuns 
per tal de garantir al máxim una intervenció educativa que s' ajusti a les necessitats 
i ais objectius previstos des de l'organització. 
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7.- Epíleg. 

«Sempre está tot per fer i sempre tot és possible» 
(Miquel Martí Pol, 1993) 

L a realització d'aquesta investigació, com s'ha comentat anteriorment, ha estat 
motivada básicament peí coneixement i la participació de la investigadora en l'acció 
social que s'estudia, amb la pretensió de conéixer mes profundament els centres 
d'atenció a la infancia i 1'adolescencia. 

Acompanyava aquesta intenció la possibilitat de poder fer alguna aportado que 
servís sobretot per millorar la qualitat de la intervenció sócio-educativa en aqüestes 
organitzacions. Creiem que aquest propósit és im compromís per a qualsevol professional 
i un deure per a les administracions responsables del control i el seguiment d'aquests 
equipaments. 

Hem produít una análisi pertinent d'un segment de les institucions dedicades a la 
infancia en difícultat social. La matriu analítica ha mostrat les deficiéncies i dificultats 
d'aqüestes institucions a diverses árees de Catalunya. Pero també hem elaborat un 
model utilitzable en el disseny d'organitzacions en aquest ámbit. Es tracta de la fase 
anterior a la decisió de política institucional. Una fase anterior que, malauradament, 
observem que no s'ha fet préviament al disseny de la política assistencial per a la 
infancia d'aqüestes caractenstiques a Catalimya. E l nou model de Projecte Educatiu de 
Centre és el resultat de les diverses fases, des de l'estudi exploratori fins la fase 
d'avaluació i propostes. Han estat seleccionats diversos centres en els quals s'ha 
analitzat detalladament totes les variables possibles. Per exemple, 1'organització 
intema en funció de la interacció educativa aplicada ais nous conceptes d'infancia en 
dificultat social. 
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E l principal resultat de la nostra análisi es la prodúcelo del Projecte Educatiu de 
Centre, que ha de teñir elements valorats de forma molt precisa, tal com hem exposat 
anteriorment. E l PEC és un instrument básic, necessari i imprescindible per a 
r organització, la regulació i 1' avaluació de la tasca educativa en centres de problemática 
social. 

D'aquesta análisi en aquest segment de centres que hem estudiat sorgeixen un 
conjunt de reflexions que ens agradaria fer i , sobretot, el que mes desitjaríem és que 
sortissin deis dominis d'aquestes pagines i arribessin, utilitzant expressions deis propis 
interlocutors «a algú amb un carree de responsabilitat» perqué, modestament, creiem 
que representen el sentir d'un conjunt de professionals preocupats per la seva feina i , 
fonamentalment, deis infants o joves, que son els protagonistes reals de la intervenció. 

Es fa evident que hi ha un desencant per les actuacions de les administracions 
publiques en general. Aquest desencant es fonamenta en el fet que sembla va que hi 
hauria un canvi profund en les polítiques socials i en els professionals que es feien carree 
d'assumir compromisos que només queden vigents mentre duren les campanyes 
electoral. Aquest camp que presentem és un ámbit social que es va quedant estancat i 
que cada cop es té menys en compte, si el comparem per exemple amb l'ensenyament 
reglat, entre d'altres. Sembla ser que els pressupostos educatius, per a aquest sector 
social, no son l'objectiu fonamental de cap administració pública en aquests moments. 

Tothom parla de l'infant i en nom de l'infant pero, a qui l i preocupa realment 
aquest infant? Amb la má al cor, tothom creu que es fa tot el que es pot fer realment? 
Per comprovar aqüestes qüestions es tractaria básicament de planificar uns instruments 
de control, primerament de l'aplicació del marc legal vigent, i en segon terme de 
r efectivitat deis recursos tant materials com humans que es posen a l'abast deis usuaris 
per poder resoldre les seves problemátiques. 

La realitat és que, tot i que aquests centres son anomenats centres residenciáis 
d' acció educativa, necessáriament no son centres educatius. Peí fet de parlar d' intervenció 
sócio-educativa el tipus d'intervenció no és necessáriament social i educativa. Les 
páranles teñen un sentit i és important dotar-Íes de contingut perqué les finalitats que 
es pretenen en els centres es puguin aconseguir. L'experiéncia ens mostra que les coses, 
si no es possibiliten mecanismos per al canvi, funcionen segons com son viscudes. 
Aquest criteri és un deis que varen potenciar, en el seu moment, el canvi i 1'estructura 
d'aquestes institucions i , conscients que s'ha avangat molt, no es pot deixar d'avangar 
encara molt mes. 
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Ens agradaría creure que el resultat d'aquesta Investigació, que hem fet amb molta 
il.lusió, amb ganes d'aportar alguna idea innovadora i , perqué no dir-ho també, amb 
algún que altre mal de cap, servirá per canviar alguna cosa. Amb 1' ajuda i la participació 
d'un conjunt de professionals s'ha intentat desenvolupar un esforg epistemólogic per 
dotar de fonaments un funcionament práctic que s'ha anat transmetent amb el treball 
«brag a brag» de l'experiéncia de molts professionals, pero que actualment aquest 
sistema representa un perill perqué cada cop queden menys professionals amb experiencia 
mitjana o llarga. Cada cop les persones que accedeixen a aquests llocs de treball son mes 
joves, amb un bagatge personal i professional que no és suficient; és per aixó que es fa 
necessari donar existencia conceptual al que básicament és un procés práctic. 

Sense entrar en judiéis de valor, hi ha una gran diferencia entre qui treballa darrere 
una taula i qui trepitja el terreny. Creiem que el conjunt d'idees verbalizades pels 
participants expressen una realitat viscuda i que la seva experiencia s'ha de comunicar. 
Precisament per les característiques peculiars d' aquests treballadors de l'educació se'ls 
ha de mentalitzar que la difusió del treball realitzat és d'una gran importancia per anar 
endavant. 

La tendencia generalitzada a la desinstitucionalizació fa que la imatge social 
d'aquestes organitzacions sigui negativa, malgrat la situació actual de canvis positius, 
i ádhuc així ho viuen els propis professionals, els técnics i els polítics que teñen poder 
de decisió. E l cert és que aqüestes institucions no agraden a ningú i no queda bé parlar-
ne massa, pero el que també és cert és que existeixen i han de complir amb la seva funció; 
per aquest motiu han de dotar-se de tots els recursos materials, humans i técnics perqué 
rendeixin al máxim de les seves possibilitats. 

Nosaltres defensem que l'intemament d'un infant o jove sigui realment l'últim 
recurs possible a utilitzar. Molts comentaris indiquen que, en nombrosos casos, si 
s'hagués fet una intervenció abans amb la famflia no hauria fet falta ingressar un menor 
en un centre. Aixó requereix invertir en prevenció. Treballar el nivell preventiu de 
situacions que es poden complicar i fins i tot deteriorar i no recuperar-se és pensar en 
els subjectes com a primeres persones. Segregar un infant en una institució perqué hi 
ha un problema en la seva familia i en no poder intemar la famflia se F intema a ell, és 
un element que ens ha d'estimular a enfocar el treball d'intervenció abans que s'hagi 
d'arribar a aquest extrem. 

La prevenció, per tant, és una opció revolucionaria per al canvi real. S 'ha de situar 
per donar suport a aquelles institucions de control i de perpetuado de les normes i els 
valors de la societat que son la famflia i l'escola, on rauen básicament la génesi deis 
conflictes que pateixen els menors. 
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La prevenció s'lia de plantejar al llarg del cicle vital de la fanulia i s'ha de poder 
arribar a comprendre que prevenir és molt mes económic -aspeóte que preocupa 
sobretot ais polítics- que altres altematives d'intervenció de les problemátiques a 
posteriori, que és tal com s'está funcionant actualment. 

També s'hauria d'arribar a entendre que una garantía de l'adequació social d'un 
sistema familiar s' aconsegueix treballant el nucli famihar. La intervenció conjunta amb 
la familia i des de la familia son elements cabdals per poder ajudar i preparar els pares 
en les seves funcions conjugáis, parentals, filiáis, etc. La societat actual planteja nous 
problemes que afecten la realitat de les famflies i les situacions d'estrés viscudes en el 
seu si provoquen conflictes que necessiten dispositius de mediado familiar eficagos. 

L'educació i l'entrenament de les famflies en diferents habilitats normalitzadores 
son les claus perqué, des de dins, puguin canviar les situacions problemátiques a partir 
deis seus propis recursos. 

Una altra institució, que sembla intocable, pero que realment ha de teñir una 
funció social indiscutible, és Fescola. L'escola s'ha d'adaptar mes a les necessitats 
actuáis; per una banda ha de reconsiderar els horaris de funcionament d'aquest servei, 
ates que no coincideixen amb els horaris de treball deis grans, ni els períodes de 
vacances, etc. Per altra banda, s'hauria d'ampliar l'oferta normalitzadora de les seves 
funcions, oferir el sentit mes ampli d' educació que inclou tant elements per ala cura deis 
infants com de Feducació deis pares. 

Finalment, creiem que s'ha de posar en marxa una Llei general de la infancia que 
serveixi per regular totes les administracions publiques que s'ocupen de «parts de 
l'infant» com poden ser, entre d'altres, educació, sanitat, servéis socials, justicia, 
joventut, treball, lleure, famflia, etc. 

En principi s'han de posar en marxa i complir el que s'estipula en la legislació 
vigent intemacional, estatal i autonómica. Després avanzar en aquesta nova Llei que 
coordini tots els estaments i la munió de professionals que arriben a intervenir en cada 
cas i avanzar cap a polítiques normahtzadores que assegurin una eficag protecció de la 
seguretat i els drets deis infants. Una llei d' aquest tipus oferiria unes millors coordinació 
i racionalització, i una acció unitaria de tots els departaments responsables en el camp 
de la infancia, mitjangant un únic órgan de govem competent en aquesta materia. 

S 'ha de reclamar per al territori de Catalunya, a qui correspongui, el nomenament 
del Síndic de Menors, adjunt al Síndic de Greuges. 
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8.- Notes, 

(1) - Apartird' aquestparágrefs'utilitzarála paraulaAdministració, peranomenar 
una, dues o tres de les administracions publiques que s'han escoUits com a 
punts referencials de la investigació. 

(2) - Amb motiu de celebrar-se les «Primeres Jomades sobre la Prevenció i el 
Tractament de la Delinqüéncia Juvenil a Catalunya» (1978) el Centre 
d'Educadors, adscrit 1» ICE de la U A B , presenta un ampli informe titulat 
«Los colectivos infantiles del Ayuntamiento de Barcelona fundados y 
organizados por el Centre de Formació d'Educadors Especialitzats.» En 
aquest document queda reflexat l'enfoc pedagógic que orientava V actuació 
professional en aquests centres. És un deis primers documents que defineixen 
i defesen una línia psico-sócio-dinámica de treball per aquest sector. 

(3) - La Direcció General de Servéis Socials de la Generalitat de Catalunya va fer 
un estudi sobre les antigües llars infantils de l ' INAS que es van transferir 
al govem autónom. L'informe i proposta de reorientació d'aquests 
equipaments es vaposaren marxa, segons páranles textuals de la presentado 
i índex «Motivat peí coneixement de 1' atenció deficitaria que reben sobretot 
els nens de la Llar Infantil «Ruiz de Alda», actualment transferida a la 
Generalitat.» (maig, 1981). 

(4) - La Diputació de Barcelona, dins el seu Pía General d'Atenció a la Infóncia 
i a la Joventut (1987) exposa, detalladament, el mare conceptual del model 
d' atenció a la infancia i joventut que pretenien desenvolupar. 
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(5) - L'exemple que s'utilitza correspon a una de les comunitats educatives on la 
investigadora va realitzar una immersió en la realitat de sis mesos. 

(6) - Documentació intema. Recomanacions de 1'Equip Técnic de la Direcció 
General de Servéis Socials, 1982. 

(7) - Es considerava, per part deis técnics, que la ratio que havia d'exisitr entre 
el personal educatiu deis centres havia de respondre a la proporció de vuit 
educadors per a un total de vint-i-quatre residents o un educador/a per a cada 
tres residents. Aquests criteris varien, sobretot, segons el grau de problemática 
personal que presenta la població atesa. 

(8) - La informació que es presenta en aquest punt s'ha pogut extreure grácies a 
l'oportunitat de poder accedir a la documentació intema de les Árees o 
Equips Técnics de l'Administració. 

(9) - Definició que va formular Faustino Guerau de Arellano com a resultat, entre 
d'altres aspectes, d'un document de treball que va aportar a 1'Associació 
d'Educadors Especialitzats de Catalunya (1986) fent una reflexió i repás de 
certs articles deis estatuts d'aquesta associació que s'anomenava 
«Comentario de los Estatutos». Aquest comentari es va publicar en part a 
la revista Educadors,!,2 i 3. 

(10) - «La figura del educador rol y encargo social» C E M (Centre d'Estudis, 
Informado i Documentació de la Marginació), Educadors,!. E l C E M va 
sorgir a partir d'un grup d'educadors que treballaven en el camp de la 
marginació preocupats, segons ells, per la indefinició teórico-práctica en la 
que es trobaven els professionals d'aquest camp. Un deis seus objectius era 
reflexionar teóricament a partir de la práctica que desenvolupaven i poder 
anar constmint una teoria i una metodología de treball extensiva a tot el 
col.lectiu de profesionals. 

(11) - Primera Trobada d'Educadors Especialitzats Faustino Guerau de Arellano 
a Barcelona, maig 1987. Els temes centráis a tractar eren: « Marginació i 
Inadaptació» - «El fet educatiu» - «L'educació especial com a servei 
públic». 

Amb aquesta trobada també s'intentava fer un reconeixement de l'obra i de 
la persona de Faustino Guerau de Arellano, cofundador de F Associació 
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d'Educadors Especialitzats de Catalunya que va morir a fináis de l'any 
1986. 

I Congreso Estatal del Educador Especializado « La educación como 
respuesta a las problemáticas sociales» a Pamplona, desembre 1987. 

Jomades sobre «La Formació d'Educadors i Agents Socioculturals» a 
Barcelona, abril 1988. 

IX Col.loqui Intemacional de la AIEJI (Associació Intemacional d'Educadors 
de Joves Inadaptats) «Els Educadors Especialitzats davant l 'Acta Única 
Europea» a Barcelona, novembre 1988. 

(12) - Annex documental a l'informe técnic presentat per 1'AEEC al gmp 15 per 
a la ponencia de la reforma d'ensenyament universitari (1987). 

(13) - «El malestar institucional», curs impartit a la Tercera Escola d'Estiu de S.S. 
de la Diputació de Barcelona, 1992. Com a introducció a la temática 
s' argumentava que el malestar institucional és un fet que es pot constatar dia 
a dia, les institucions manifesten un malestar que no és cojuntural, sino 
estrucutral. E l professor exposava que la queixa és un deis símptomes 
privilegiats del malestar. E l programa constava de quatre temes centráis: 
«El malestar en les institucions. Raons estracturals» - « Diagnosi de la 
realitat: tipologies simptomátiques» - «Análisi causal: identificació deis 
factors» - «Estratégies de treball». 

(14) - «Com cuidar-se del propi treball», curs impartit a la Tercera Escola d'Estiu 
de S.S. de la Diputació de Barcelona, 1992. La presentació del tema feia 
referencia, sobretot, a que el tipus de relació que s'estableix en servéis 
socials és particular i especial peí fet de relacionar-se sempre amb problemes, 
amb drames humans, i amb conflictes socials que els professionals, com 
humans no están exempts ni vacunats. E l perill básic, segons el professor, 
rau en la inunobilització del professional, la qual fa adoptar postures de 
precipitació o de bloqueig. E l programa d' aquest curs oferia dos punts claus 
de treball: «De qué ens hem de cuidar: recorregut per les circumstáncies i 
situacions diverses en les quals el professional corre perill» - «Com cuidar
se: recorregut per les técniques, les táctiques i els traes que permeten 
preservar el professional d'efectes negatius de la seva feina. Com controlar 
els efectes de la nostra práctica i com controlar els efectes deis afectes que 
es generen en la relació entre el professional i l'usuari». 

375 



8.- Notes. 

(15) - «Treball amb famíies des d'una perspectiva de servéis personáis», curs 
impartit a la Tercera Escola d' Estiu de S .S., Diputació de Barcelona. Segons 
la professora, les situacions carencials que es manifesten per mitjá deis 
individus i/o famílies presenten diferents aspectes interrrelacionats. La 
resposta racional es basa en projectes integrats i la realitat és que quasi 
sempre la resposta institucional i professional és fragmentaria i parcial. 

(16) - Comissió representativa del personal educatiu de les comunitats educatives 
infantils i juvenil, conjuntament amb representants de l'Equip Técnic de 
l 'ICASS (1986). Aquesta comissió es va crear fonamentalment per poder 
debatre i clarificar aspectes claus de la intervenció educativa en els centres 
residenciáis. 

(17) - Informe i proposta de reestracturació de les escoles i intemats de Llars Anna 
G. de Mundet (1982). Aquesta reestmcturació defensava un futur mes Iliure 
i, sobretot, mes just. 

(18) - Projecte Educatiu Marc de la Direcció General d'Atenció a la Infóncia, 
Servei de Centres (1992). Págs, 19-20. 

(19) - Documentació i informació intema de la comunitat educativa juvenil de 
l 'ICASS (1987). 

(20) - Bases de Funcionament de la Comunitat Educativa Juvenil. ICASS. (1984). 

(21) - Necessitat que el servei de Medi Obert (MO) del Departament de Justicia, 
conjuntament amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(CEJFE) de plantejar l'elaboració d'un programa de formació per a tots els 
Técnics i Delegats de MO. A partir d'aquest curs de formació es planteja un 
projecte d'investigació sobre «Metodología d'investigació en medi Obert» 
portat a terme per un grap de professors/es i investigadors uníversitaris: 
Pero Amorós, Flor Cabrera, Frederic Diego, Julia V. Espin, Carme Panchón 
i Mercedes Rodríguez, i de tots els Delegats que participaren en el curs de 
formació. Existeix un Ilibre publicat (1993) d'aquesta recerca per F editorial 
del CEJFE. 

(22) - A partir de la Constitució espanyola (1978) i el traspás posterior de 
competéncies al Govem autónom de Catalunya. 
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(23) - Próleg del Ilibre «Education et suppléance familiale en intemat», Paul 
Duming. 

(24) i (25)- Programa d'infancia 1988-89 de l'Ajuntament de Barcelona, Área de 
Servéis Socials. Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida del menor, 
incidint en el processos de socialització que el faran mes autónom i 
compromés en la construcció d'una societat millor. 

(26) - Document «Informe i proposta de programa de reorientado de les antigües 
Llars infantils de TINAS actualment transferides a la Generaliat» (1981). 

(27) - Document «Bases de Funcionament Comunitats Infantils», Servei d' Atenció 
a la Infancia i a I'AdoIescéncia, ICASS (1986). 

(28) - Document «Bases de funcionament de la Comunitat Educativa Juvenil», 
Servei d'Atenció a la Infancia i a 1'Adolescencia, ICASS (1984). 

(29) - Document «Informe i proposta de reestmcturació de les escoles i intemats 
de Llars Aun G. de Mundet» (1982). 

(30) - Document «Informe i proposta de reestmcturació de les escoles i intemats 
de Llars Ann G. de Mundet» (1982). 
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