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editorial
Cada dia sabem més i entenem menys.  
Albert Einstein

El coneixement no és un vas que s’omple,  
sinó un foc que s’encén. Plutarc

L’educació social és una professió de caràcter pedagògic, tal com ens recor-
den els Documents professionalitzadors. És evident que els models de caràc-
ter tecnocràtic, que fragmenten la realitat en parcel·les tancades d’actuació, 
no són el model de pràctiques desitjable, ni tenen sentit en una societat com 
la nostra. 

L’exercici més quotidià d’una educadora social és la creació, la invenció 
i la innovació que permeten articular propostes, construir contextos i oferir 
opcions adaptades a les realitats individuals i col·lectives. Oferint i cons-
truint amb els altres. Aquesta creativitat es fonamenta en un treball constant 
i necessari de recerca, de construcció de coneixement, tant conceptual com 
metodològic. És des d’aquí que podem considerar els equips educatius com 
a equips d’acció-reflexió-recerca. I alhora podem concebre l’educador social 
com un professional reflexiu, capaç de pensar entorn d’allò que fa i d’allò 
que el conforma, com algú que emprèn cerques de sentit i es qüestiona en-
torn del desig que el motiva a actuar. 

Per fer aquesta tasca no n’hi ha prou amb la voluntat, són necessaris mo-
ments, espais i complicitats que la puguin alimentar. Espais on conjugar la 
pròpia experiència professional per tal de construir coneixement (ciència) i 
desenvolupar metodologies i eines (tècniques) des d’una posició-mirada com-
plexa (creació) en la qual la funció educativa sigui allò que ompli la nostra ma-
nera de fer. Si tenim present que els camins de l’educació social són molt diver-
sos, la formació universitària només ha de ser un inici de la tasca reflexiva i de 
construcció de la professió. Així, la pulsió formativa haurà de ser permanent, 
flexible i diversa i haurà de conjugar espais de supervisió, lectures comparti-
des, anàlisis de casos, grups de recerca, formacions a mida… Alhora, hauria 
de ser present tant en els espais laborals i acadèmics com també en altres con-
textos individuals i compartits creats pels mateixos educadors i educadores.

 Des de Quaderns, i amb un enfocament centrat en les realitats diverses, 
apostem per fer visible la tasca intel·lectual que s’activa en el fet educatiu. 
Per això, hi dediquem un monogràfic i posem la lupa entorn de projectes on 
la reflexió esdevé el motor de l’acció. 

Consell de Redacció
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Potser heu sentit algun cop que els educadors estan molt ori-
entats a l’acció, que no escriuen suficient o que la reflexió i la 
recerca no estan presents en la seva tasca diària. Tots sabem que 
la feina dels professionals de l’educació social comporta reflexió, 
recerca i acció constants, procés sense el qual la seva feina no 
seria possible, seria una absurditat. Tot i així, és cert que, a dife-
rència de l’acció, la reflexió i la recerca no es formalitzen i que-
den en el conscient/inconscient del professional o de l’equip. 
Possiblement, el ritme de la feina, la manca d’espais i potser la 
formació no contribueixen a formalitzar aquests aspectes i tam-
poc algunes dinàmiques adquirides en el temps. 

En aquest monogràfic ens interroguem al voltant de qüestions 
diverses que potser ens poden ajudar a prendre consciència del 
valor del cercle reflexió, recerca, acció, reflexió, algunes de les 
quals podrien ser: es pot avançar sense saber?, quines necessi-
tats formatives emergeixen durant la seva trajectòria i com les 
satisfan?, com construeixen coneixement?, com desenvolupen 
estratègies metodològiques adequades?, com fomenten la crea-
tivitat?, com poden alimentar el desig per seguir endavant? En 
aquest monogràfic esperem que no trobeu les respostes, però sí 
elements suggeridors per poder-les respondre.


