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Què són els informes? 
Quin paper hi juguen 
en el camp 
socioeducatiu?





La mateixa naturalesa de l’educació social (la relació 
educativa), i com a conseqüència també de 
l’encàrrec professional, fa que els educadors i 
educadores socials tinguin accés a la informació 
privilegiada sobre les persones, la seva situació, la 
seva intimitat, etc. Això esdevé una gran 
responsabilitat. 

(Sánchez-Valverde, 2013, p.2)



Informes en l’àmbit socioeducatiu

Definició: instrument de l’educador/a social, on es recull 
l’anàlisi, diagnòstic i valoració d’una realitat determinada, 

que té com a finalitat informar sobre el procés i 
recomanacions d’una situació que justifica la intervenció

socioeducativa. (Benítez Ramírez, 2013)

eina d’informació, assessorament o coordinació amb 
altres professionals.

N’hi ha de moltes classes en funció de l’àmbit 
d’intervenció (infància, penitenciari, etc.) i de qui l’escriu. 





Estructura de l’informe socioeducatiu (Benítez Ramírez, 
2013)

1

Identificació: dades de 
qui l'emet, motius, a qui 
es dirigeix i tipus 
d'informe socioeducatiu 
(d'informació, de 
sol·licitud d'ajuda, de 
tancament, 
transferència, ...).

2

Dades personals 
socials, familiars, 
econòmics, escolars i 
sanitaris de la persona 
o persones amb les que 
s'ha intervingut o s'està 
intervenint.

3

Diagnòstic 
socioeducatiu: 
indicadors 
socioeducatius 
detectats, recursos 
existents i 
potencialitats que la 
persona/es i entorn 
posseeix per resoldre la 
situació.

4

Actuacions realitzades 
per l'educador/a social i 
els resultats obtinguts.

5

Valoracions i propostes 
tècniques de l'educador 
social com a demanda a 
la institució o 
professional a què es 
dirigeix l'informe o 
d'informació d'interès 
per al receptor de la 
mateixa. 

6

Signatura de l'educador 
social indicant data i 
lloc.

Moderador
Notas de la presentación
Una primera parte de inicio e identificación del informe en el que se recogen los datos de quién lo emite, los motivos, a quién se dirige y el tipo de informe socioeducativo (de información, de solicitud de ayuda, de cierre, transferencia, ...). Una segunda parte en la que se recogen la recopilación de datos personales sociales, familiares, económicos, escolares y sanitarios de la persona o personas con las que se ha intervenido o se está interviniendo. Una tercer apartado que es propiamente el diagnóstico socioeducativo en la que se recogen los indicadores socioeducativos detectados, así como los recursos existentes y potencialidades que la persona/s y entorno posee para resolver la situación. La cuarta parte que conforma la estructura de la propuesta de informe socioeducativo recoge las actuaciones realizadas por el educador social y los resultados obtenidos. En el quinto apartado se destacan las valoraciones y propuestas técnicas del educador social a modo de demanda a la institución o profesional al que se dirige el informe o de información de interés para el receptor del mismo. Con el sexto apartado se finaliza el informe con la firma del educador social indicando fecha y lugar.



Estructura de l’informe socioeducatiu (Direcció
tècnica d’acció social Aj. Bcn, 2010)
1. Dades d‘identificacio ́.

2. Genograma familiar (identificacio ́ dels subjectes d‘atencio ́ socioeducativa).

3. Característiques generals de la família i del seu entorn (descripcio ́ general).

4. Fases del procés socioeducatiu (assenyalant els objectius de cada fase).
1. Fase inicial: identificacio ́ de necessitats i potencialitats i recollir les expectatives del subjecte.
2. Fase de desenvolupament: objectius educatius del pla de treball segons els diferents àmbits.
3. Fase de tancament:  objectius previstos i els assolits, valoracio ́ del subjecte, punts forts i febles 

de la intervencio ́, i indicadors (incloent la metodologia i els criteris per valorar-los). Si hi ha 
hagut intervencio ́ de qualsevol altre membre de l‘equip, la valoracio ́ ha de ser contrastada i/o 
conjunta.

5. Metodologia utilitzada
1. Entrevistes
2. Visites a domicili
3. Acompanyament �sic
4. Dinàmiques educatives
5. Grup

6. Data de tancament

7. Motiu de tancament

Moderador
Notas de la presentación
L‘informe socioeducatiu centrat en l‘atenció individualitzada familiar és un document descriptiu que ha de recollir el procés de treball dut a terme amb a família i/o persona a partir del pla de treball. També ha d‘incloure la darrera fase de la intervenció, corresponent a l‘avaluació final i al motiu de tancament.��



Recomanacions per a l’ISE

LLENGUATGE CLAR: TÈCNIC 
PERÒ COMPRENSIBLE.

ESTRUCTURA LÒGICA I 
COHERENT: FIGUREN LES 

VARIABLES ESTRICTAMENT 
NECESSÀRIES RESPECTANT LA 

NORMATIVA VIGENT.

ANÀLISI, DIAGNÒSTIC I 
VALORACIÓ BASATS EN DADES 
OBJECTIVES I CONTRASTABLES. 

EVITAR PERCEPCIONS I 
INTERPRETACIONS.

LA PERSONA SOBRE LA QUAL 
S'EMET L'INFORME TÉ PLE 

DRET A CONÈIXER I DISPOSAR 
DEL SEU INFORME 
SOCIOEDUCATIU.

L'INFORME SOCIOEDUCATIU 
HA D'ANAR DEGUDAMENT 

SIGNAT PER L'EDUCADOR/A 
SOCIAL I I SEGELLAT PER LA 

INSTITUCIÓ.



Informe social vs. Informe 
socioeducatiu (ISE) 
(Sánchez-Valverde, 2013).
• Informe social: “exposición escrita, que 

reúne total o parcialmente el conjunto de 
datos sociales sobre el proceso seguido por 
una persona, familia o núcleo relacional 
que presenta una situación específica que 
legitima la existencia de necesidad social o 
sociosanitaria” (Colom, 2005, p.122).

• quina diferència hi ha amb l’ISE?

Moderador
Notas de la presentación
El social és propi de treballadors socials i no entra en l’acció educativa passada, present o futura. L’ISE proposa una acció socioeducativa pròpia de la figura de l’educador/a social. 



• Shawshank redeption (fragment): https://youtu.be/BkGRwAFi4EY

https://youtu.be/BkGRwAFi4EY


Moderador
Notas de la presentación
Precious (2009)



Informe social vs. Informe socioeducatiu (ISE) 
(Sánchez-Valverde, 2013).

Respecte de la confidencialitat de les 
persones.

Prendre consciència que l’educador/a 
social té un poder en l’assignació dels 
destins de les persones amb les quals 
treballa.

Reclamar un ISE diferent a l’informe social 
(dictamen per a ús d’una autoritat), del 
qual es deriva la possibilitat d’una 
prestació o dret. 
L’ISE: eina que ajudi a contextualitzar processos i 
efectes dels projectes i programes que els educadors 
porten a terme. No instruments de control social.. “Si 
no et portes bé, et poso X a l’informe!”



SAVRY
• Structured Assesment of Violence Risk in Youth (Borum et al., 2003). Instrument 

d’avaluació estructurada del risc de violència de joves.

• Valora la possibilitat de reincidència en conductes violentes o delictives (justícia juvenil, 
serveis d'urgència i hospitals psiquiàtrics, clíniques de tractament ambulatori ...)

• L'avaluació feta per professionals millora quan s'executa amb instruments de valoració 
estructurada.

• el professional sovint es deixa influir per informació de caràcter subjectiu no 
necessàriament rellevant a l'hora de prendre decisions.



SAVRY
24 items de risc: històrics, socials/contextuals i individuals (3 graus: alt, moderat, baix)

• 6 factors de protecció: (present/absent)
• implicació prosocial
• suport social fort
• forts vincles amb almenys un adult prosocial
• actitud positiva cap a la intervenció
• fort compromís amb l'escola/treball
• perseverança com a tret de personalitat



Consells de Fina 
Pérez, coordinadora 
UEC del Casal dels
Infants del Raval
(Barcelona)

Per què envies una família a serveis socials? 
Desnonament? Falta d’alimentació? L’informe 
ha de demostrar-ho clarament. 

Treball en equip dels referents per decidir 
com es fa l’acompanyament.

Seguiment trimestral i introducció d’informes 
de seguiment a la base de dades perquè es 
puguin recuperar en qualsevol moment. 
• Es recomana enganxar correus electrònics amb els codis 

de seguiment per si l’educador marxa i s’elimina el seu 
correu electrònic. 



Consells de Fina 
Pérez, coordinadora 
UEC del Casal dels
Infants del Raval
(Barcelona)

Tenir sentit comú. Ser honest i no jutjar. 

• Amb allò que tenim com et podem acompanyar?. El que 
no depèn de mi no ho faré.  

Que les famílies se sentin acompanyades, que 
l’educador està per ells.

Marcar objectius clars i possibles per evitar 
frustracions amb les famílies. 

Els informes ajuden a estructurar i a ordenar 
el cap. Concreten els problemes en parcel·les 
i això també ajuda a educadors i famílies. 
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