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S E R V I Z O S  S O C I A I S

Con moita ilusión presentamos este monográfico dedicado á educación nos servizos sociais, ou máis exac-
tamente a continuar reivindicando a función relevante e indispensable que lle corresponde á educación, 

a través das súas e os seus profesionais, neste ámbito orientado á universalización do benestar social da po-
boación. Unha perspectiva educativa dos servizos sociais  que tras experimentar notables avances desde os 
inicios da democracia–- necesita a día de hoxe de novas lecturas, tanto no tocante a garantir e incrementar 
desde as políticas socioeducativas e prácticas profesionais as oportunidades que teñen as persoas para go-
zar dunha vida digna e exercer os seus dereitos cidadáns, como na promoción da corresponsabilidade dos 
diversos axentes que actúan nos territorios  tecendo redes comunitarias dun modo sistemático e colaborati-
vo. Tres son os obxectivos que orientaron a súa elaboración: 
- A reivindicación da educación e da función educativa como estratexia incuestionable na mellora da digni-
dade e calidade de vida das persoas, horizonte dos servizos sociais. 
- A visibilización das e dos profesionais da educación con funcións específicas nos equipos interdisciplina-
res dos servizos sociais; as cales deben ser delimitadas con claridade e desenvolvidas con profesionalidade. 
- A necesidade de contribuír a dotar a educación do seu sentido integral no ámbito comunitario, familiar e 
persoal, superando o fraccionamento en cotas horarias e espaciais das persoas e as súas vidas (a educación 
escolar vs educación nos servizos sociais vs educación nas iniciativas do terceiro sector...) e, consecuentemen-
te, ao traballo escasamente compartido entre a diversidade das e dos propios profesionais da educación.

A EDUCACIÓN E OS SERVIZOS SOCIAIS NO COMPROMISO CO 
BENESTAR E A XUSTIZA SOCIAL
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Se ben son múltiples os avances que se teñen producido no desenvolvemento de programas e proxectos 
de intervención socioeducativa orientados ao benestar e á mellora da calidade de vida da poboación ga-
lega, os textos que se presentan neste número sitúannos nun escenario controvertido: dun lado, porque é 
irrenunciable o labor de denuncia, de des-ocultación, de esclarecemento de feitos; doutro, porque son as 
potencialidades nas que apoiarse para continuar educando, a mostra teimosa da vontade de cidadanía e 
profesionais, aínda cando as conquistas sociais fraguadas a costa de tantas vidas estean en venda polas po-
líticas neoliberais ao uso. Por isto, cremos que paga a pena facer emerxer os claroscuros do tema que nos 
ocupa:

Que os servizos sociais continúen asociándose a actuacións asistencialistas para colectivos marxinados –e 
polo tanto puntuais e xeradoras de dependencia–, case un século despois da súa creación como instrumen-
tos universais de redución das desigualdades e avance na xustiza social, buque insignia dos Welfare State,  
non é unha boa nova.

Que os Servizos Sociais en Galicia que se definen por Lei (13/2008, de Servizos Sociais) como “instrumentos 
de materialización efectiva de benestar social, de prevención da discriminación e da exclusión e medio de 
realización dos dereitos básicos da cidadanía” se sitúen nunha posición irrelevante (2,6 puntos sobre 10) no 
conxunto dos servizos sociais do Estado (Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, 2015),  evidencian-
do a distancia existente entre o que se declara e o que se efectúa, non é unha boa nova. 

Que as políticas de austericidio recorten dereitos, profesionais, servizos e prestacións; que afoguen a pre-
vención e a acción socioeducativa que require o tempo lento, medido e acompasado dos procesos educa-
dores; que empuxen as persoas, familias, colectivos a círculos de asistencialismo que fan crónicas as súas 
circunstancias, non é unha boa nova.

Que a vontade das veciñanzas permita mediante o modelo comunitario, baluarte dos servizos sociais, a ac-
tuación colectiva fundamentada no recoñecemento e denuncia de dereitos non satisfeitos, superar situa-
cións de carencia, denunciar irregularidades, comprometer melloras, convivir, identificarse como grupo, é 
unha boa nova.

Que as e os profesionais da educación se integren co conxunto de profesionais dos equipamentos de be-
nestar, terceiro sector, voluntariado, etc, dos territorios, constituíndo mesas comunitarias de traballo socioe-
ducativo e desenvolvan todo o conxunto de funcións educadoras na promoción e acompañamento de ac-
tuacións significativas de mellora das condicións de vida, é unha boa nova.

Que a Revista Galega de Educación se comprometa con este tema contribuíndo a romper os compartimen-
tos-estanco do que só é un proceso único: a educación, é unha moi boa nova que agradecemos como coor-
dinadoras do número, no cal as e os lectores atoparán diversas contribucións nas que a educación e os ser-
vizos sociais se dan a man para lembrarnos que fronte a lóxica da urxencia e o intervencionismo asistencial 
deben primar os procesos educativos baseados no acompañamento ás persoas e no traballo comunitario 
e en rede. 

Finalmente, que un conxunto de profesionais accedesen a achegar o seu saber, o seu quefacer e as súas re-
flexións para compartilas con todas e todos nós, é unha noticia extraordinaria. Quedamos fondamente agra-
decidas da súa xenerosidade e agardamos que as súas verbas vos convoquen á reflexión e ao debate como 
nos convocaron a nós.

Laura Varela Crespo e Carmen Morán de Castro
Coordinadoras do monográfico
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