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Sra. Dna. Milagros Castro Sánchez 

Concelleira responsable de Políticas Sociais, Saúde,  

Medio Ambiente e Parques e Xardíns 

Concello de Santiago de Compostela 

 

Prezada concelleira: 

Somos coñecedoras dende o Ceesg do percorrido que os Servizos Sociais e os/as 

profesionais teñen historicamente, así como da xustificación para que prazas que na 

actualidade ocupan profesionais da Educación Social teñan a denominación de Educador/a 

familiar. 

Mais os tempos avanzan e as políticas sociais e profesións deben avanzar con eles na busca 

dunha atención integral que favoreza a independencia e calidade de vida das persoas 

usuarias.  

A lexislación actual, véxase a Lei de servizos Sociais de Galicia, Lei 13/2008, do 3 de 

decembro de servizos sociais de Galicia, que estrutura o sistema galego de servizos sociais 

en forma de rede, establece que lles corresponde aos concellos a competencia na creación 

e xestión dos servizos sociais comunitarios, sendo no caso dos servizos sociais 

comunitarios básicos unha esixencia universal para a Administración Local galega. 

Esta norma establece entre os principios xerais dos Servizos Socias a globalidade, 

entendendo esta dende unha perspectiva que favoreza a actuación transversal e 

coordinada; a acción integral e personalizada, a avaliación e calidade... 

O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios 

e o seu financiamento xa entende como servizos cun alto grao de implantación os de 

educación e apoio familiar, que historicamente nas administracións locais galegas está 

asociado á profesión de Educación Social. 

A mesma natureza e obxectivos do programa, recollidos no artigo 19 da norma aludida, 

fan referencia á intervención socioeducativa, a itinerarios socioeducativos, a espazos de 

educación familiar, tan asociados en toda a bibliografía coa mesma profesión de Educación 

Social marcando de feito a especificidade de que o persoal técnico dos SEAFs (Servizos de 

Educación e Apoio Familiar) formen parte dos servizos sociais comunitarios. 

En Galicia este proceso tivo unha transición histórica de traballo realizado en rede no seu 

momento con todas as educadoras familiares que se foron integrando paulatinamente nos 

servizos sociais a través de programas de educación familiar subvencionados, educadoras 

que na actualidade forman parte das equipas interdisciplinares pero que nalgún caso seguen 

a manter o nome de “Educadoras Familiares”, como é o caso do Concello de Santiago.  

O Decreto 99/2012 ofrece avances significativos en canto a calidade dos servizos sociais, 

xa que a norma establece no seu capítulo VII a dotación de persoal que deben ter os SSC 

(Servizos Sociais Comunitarios). Así, no artigo 34 estipula que “ás unidades de traballo e 

educación social integraranse persoas tituladas en Traballo Social e Educación Social”, premisa 

esta que sendo especialmente simple, no caso da nosa profesión aínda non se cumpre no 

relativo á denominación. 

Tendo en conta o anterior, dende o Ceesg solicitamos: 



 

 

A modificación da nomenclatura das prazas das traballadoras sinaladas anteriormente, 

pasando a denominarse “Educador/a Social”, cumprindo así o establecido no decreto 

99/2012. 

Ao mesmo tempo, ofrecémonos ás oportunas colaboracións co concello de cara a 

favorecer este proceso. 

Sabemos da sensibilidade do Concello de Santiago cara a profesión de Educación Social, e 

así o ten demostrado coa declaración institucional a favor da creación dunha Lei de 

Educación Social o 19 de xullo de 2018. Agradecidas por este posicionamento, temos a 

confianza de que o avance polo que avogamos a través desta petición teña tamén unha 

consideración positiva. 

Quedando á súa disposición, reciba un cordial saúdo. 

 

      

 

 

Asdo. Laura Vilaboy Romero 

Presidenta do Ceesg 

Santiago de Compostela, a 12 de abril de 2021. 
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