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traballo que presentamos 
pretende ser unha mos

tra do pasado, presente e futu
ro en canto ao traballo educati
vo e á coordinación co sistema 
escolar que desde os programas 
de Educación Familiar se leva a 
cabo nos servizos sociais comu
nitarios (en diante SSC). 

A educación é unha das accións 
prioritarias para o cambio que 
as institucións deben asumir 
para abandonar definitivamen
te o asistencialismo como motor 
de traballo nos SSC. Optamos 
por abordar o trabal lo educativo 
dende unha perspectiva ampla, 
tanto nos contidos coma nos 
procesos, axentes e destinata-
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rios, entendendo que a educa
ción ten que mostrarse alí onde 
hai persoas. 

GRUPO .ABE:ll~t\ 

Abeira é un grupo aberto de 
profesionais da Educación So
cial que dende o Colexio de 
Educadores e Educadoras So
ciais de Galicia (CEESG) traballa 
pola mellara da práctica socioe
ducativa que se realiza na inter
vención con familias a través da 
realización de accións de forma
ción, elaboración de ferrarnen
tas de traballo, asesoramento a 
outros profesionais .... 



Entendendo a intervención edu
cativa como un proceso profe
sionalizado de traballo coas fa
milias, cunha visión de mellara 
e de continuo cambio, o cami
ño ata agora percorrido móstra
senos como un inicio esperanza
dor. As profesionais que forman 
parte do grupo participan con 
distintas experiencias que enga
den estabilidade e profesiona
lización á unha profesión emer
xente. 

O camiño que se estivo a an
dar dende os SSC está defini
do pala falta de precisión á hora 
de establecer un futuro claro 
no traballo educativo a realizar. 
Podemos remarcar cambios na 
profesión neste ámbito co esta
blecemento nos anos 90 das pri
meiras convocatorias dos pro
gramas de Educación Familiar 
que esbozaban a relevancia da 
presenza da Educación Social 
como un servizo máis ofertado 
á poboación, un servizo que ti
vemos e que ternos que definir 
como necesario. 

A educación social mostrouse 
e móstrase como unha necesi
dade, aínda que frecuentemen
te houbera que resaltala entre a 
poboación, e mesmo ante com
pañeiros e compañeiras do so
cial; unha necesidade que na 
actualidade en moitos concellos 
abre camiños a novas profesións 
que, a través da educación, em
poderan ás persoas poñendo en 
marcha procesos de apoio edu
cativo para a mellara da calida
de de vida familiar. 

O traballo educativo apoiou a 
tan repetida premisa da inutili
dade do asistencialismo no la
bor social. Era preciso algo máis: 
que as persoas precisamos dese 
trabal lo para realizar cambios na 
nasa vida; e que prioritariamen
te as persoas en situación de 
vulnerabilidade precisan de sa
beres máis educativos ca asís-

tenciais para vivir os seus cam
bios. 

O marco legal actual mostra pin
celadas do que deberá ser un 
traballo a longo prazo coas fa
milias dende os SSC: 

• Obxectivos que enumeran a 
protección e integración social, 
a promoción da autonomía fa
miliar dende a Lei 3/2011, do 
apoio á familia e á convivencia 
de Galicia. 

• O Decreto 99/2012, polo 
que se regulan os Servizos So
ciais Comunitarios e o seu fi
nanciamento, establece o servi
zo de educación e apoio familiar 
(SEAF) que integra o conxun
to de proxectos e servizos de 
apoio educativo e psicosocial 
dirixidos ás familias, co obxec
tivo de detectar, previr e supe
rar as situacións de dificultade, 
especialmente as eventuais si
tuacións de maltrato infantil ou 
calquera outra desprotección, 
así como promover procesos de 
cambio que favorezan un ade
cuado exercicio das responsabi
lidades familiares, a mellara da 
autonomía, da integración e da 
participación social das familias 
e unidades de convivencia. 

Así, no artigo 19 refírese a poñer 
á disposición das familias com
petencias, alternativas, recursos, 
itinerarios e promover espazos 
de formación e mellara da edu
cación familiar. 

O traballo educativo con fami
lias ten unha historia curta no 
panorama galega máis os pasos 
que se foron dando apoiaron 
que na actualidade o SEAF teña 
marcados sinais de identidade. 
Neste senso foi moi relevante o 
proceso participativo desenvol
vido entre os anos 2008 e 2009 
para a elaboración dun Progra
ma Marco de Educación Fami
liar en Galicia (López, 2009) co 
obxectivo de unificar criterios 
de intervención. O documento 
realizado e asumido por moitas 
das profesionais que traballa
mos durante catro anos no seu 
desenvolvemento segue a ser 

unha materia pendente de reco
ñecemento á profesión. 

O SEAF desenvolve a súa liña 
educativa a través do contacto 
directo e continuado coas per
soas, coas familias e coa comu
nidade a través dun proceso co
municativo que promova o seu 
empoderamento. Esta afirma
ción consegue que as familias 
formulen novas demandas dis
tanciadas de asistencialismos e 
traballa a través de alianzas coas 
persoas nos procesos de cam
bio que a lexislación establece. 
Así, con maior frecuencia atén
dense demandas relacionadas 
con apoios emocionais, de xes
tión de situacións de crises, difi
cultades con menores no ámbi
to familiar ... e non só situacións 
asociadas a un baixo perfil eco
nómico. A creatividade que pre
cisa o traballo educativo atopá
molo fóra da zona confortable 
que o asistencialismo defendía 
con rechamante vitalidade. 

Dende os SEAF estanse a des
envolver nos concellos de Gali
cia diversas actuacións que te
ñen como base o protagonismo 
das familias: 

• Nun nivel máis individual, a 
través da intervención familiar 
dende a proximidade, median
te unha intervención facilitadora 
para a familia, con acompaña
mentos familiares, intervención 
en domicilio etc. As interven
cións familiares deben partir do 
fomento da alianza coa familia, 
aínda cando as intervencións ve
ñen pautadas dende os servizos 
de protección de menores. De 
non ser así os cambios non se 
manterán no tempo e propicia
rase esa cronicidade de familias 
permanentemente atendidas, 
tan temida dende os SSC. 

A visión dende o SEAF é de 
proximidade e de empatía coa 
familia, de atención ás necesida
des que favorezan cambios es
tables, de entender cales son as 
súas dificultades e cales son as 
súas potencialidades. E isto lé
vase a cabo a través de acom-
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pañamentos educativos na rea
lización de tarefas e xestións 
facilitadoras dos ditas cambios, 
de visitas no domicilio que fa
vorezan o coñecemento do fun
cionamento familiar, de apoio 
directo nas situacións de vulne
rabilidade (económica, emocio
nal ... ). 

O esforzo dos/as educadores/as 
na elaboración do proceso de 
alianza coa familia dende o seu 
primeiro achegamento ao SEAF, 
propicia a tan ansiada confianza 
no profesional -establecemento 
do vínculo- para facer efectiva a 
intervención. 

• Dende a intervención gru
pal a través de grupos de au
toapoio, xeradores de novas re
des que posibiliten a autonomía 
das familias. Como favorecedo
res/as do cambio traballamos 
para a independencia das fami
lias nos barrios, parroquias, con
cellos ... para a creación de re
des estables que funcionen de 
xeito autónomo e sexan integra
das de forma permanente no 
facer das políticas sociais. Son 
exemplo destas actuacións as 
experiencias en traballo con fa
milia acolledora extensa e as in
tervencións grupais con meno
res en risco. 

• Dende a intervención comu
nitaria a través da presenza nas 
rúas, da intervención familiar 
coordinada con servizos escola
res, sanitarios etc. 

A pedra filosofal da nasa praxe 
é a anticipación dende a proxi
midade ás políticas sociais con 
grupos de traballo coa mocida
de, cos maiores e cos colectivos 
máis vulnerables. Dende o SEAF 
achegamos aos concellos unha 
visión moi clarificadora das ne
cesidades máis inmediatas e an
ticipamos, coa conexión directa 
coas familias, as actuacións que 
a comunidade require. 

Estanse a desenvolver en varios 
cancel los a través do SEAF aulas 
abertas (espazos de formación 
grupal con referentes comuni
tarios), grupos de educación de 

rúa, proxectos de dinamización 
comunitaria en zonas excluídas, 
trabal lo de reforzo socioeducati
vo e de desenvolvemento da re
si liencia con menores, entre ou
tras propostas. Actuacións que 
debemos reforzar para que os 
SSC deixen de ser o caixón de 
xastre da intervención social. 

POTENCIALIDADES DENDE 
O SEAF 

Todo este percorrido polo des
empeño diario do Servizo de 
Educación e Apoio Familiar 
pode focalizarse nunha serie de 
potencialidades derivadas da 
boa praxe. Neste senso, con
cretamos aquelas máis destaca
bles: 

• As e os educadores familia
res no marco da intervención fa
miliar ofrecénlles alternativas de 
mellara ás familias, dentro das 
súas posibilidades, procurando 
sempre a conservación do siste
ma familiar. 

• O emerxer das capacidades 
familiares. Unha das cuestións 
fundamentais da intervención 
familiar é potenciar as capaci
dades das familias. lsto é funda
mental no labor diario do/a edu
cador/a familiar. Adoitamos fa lar 
das carencias das familias, pero 
precisamente a intervención so
cioeducativa focaliza e fai que 
emerxan esas potencialidades 
que son o punto de apoio para 
todo proceso educativo. 

• A gratuidade e accesibilida
de do servizo. 

• Prevención e atención tem
perá. O feito de contar cun ser
vizo accesible a toda a cida
danía promove que os casos 
poidan ser atendidos en fases 
iniciais ou medias, o que facili
ta acadar unha taxa de éxito su
perior. 

• Cambio nas políticas sociais 
promovendo procesos máis crí
ticos e xeradores da autonomía 
das persoas a través de inter
vencións educativas baseadas 
no empoderamento das per
soas e das familias. 
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Aínda sendo coñecedoras de 
que queda moito camiño por 
percorrer nos SSC, dende os 
SEAF estase xestando un cami
ño esperanzador de transforma
ción que, se ben en ocasións ex
perimenta retrocesos nos apoios 
institucionais, mantén o espírito 
crítico e positivo que a profesión 
leva tempo consolidando como 
necesidade para o cambio des
de a educación.1111 
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