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Resumo
Este traballo busca investigar, dende unha perspectiva socioeducativa, como afectou a
Covid-19 ao Servizo de Educación e Apoio Familiar dos Servizos Sociais Comunitarios de
Santiago de Compostela e ás familias participantes no mesmo. Empregando a modalidade
de iniciación á investigación de campo, deseñouse e desenvolveuse un estudo seguindo
unha metodoloxía cualitativa. Entrevistáronse a tres educadoras sociais en calidade de
educadoras familiares que traballan no servizo, ao igual que a tres representantes de
familias participantes de cada un dos PASS aos que se vinculan. Os resultados e as
conclusións reflicten consecuencias na actividade do servizo. Destaca o aumento de
necesidades primarias, a demanda de recursos TIC e de alfabetización dixital nunha
realidade protagonizada polo mundo virtual fronte á presencialidade, dificultades
académicas e problemas de saúde emocional nos e nas menores, a incorporación de novos
perfís ao servizo e a satisfacción por parte das familias. No caso das educadoras familiares,
cabe resaltar o seu papel como apoio, a capacidade de adaptación á reestruturación da
actividade no servizo, a importancia do coidado profesional e da reflexión sobre a praxe e a
demanda de recursos coa finalidade de alcanzar maiores cotas de benestar social.
Palabras chave: Covid-19, Servizo de Educación e Apoio Familiar, Servizos Sociais
Comunitarios, familias, educadoras sociais.

Resumen
Este trabajo busca investigar, desde una perspectiva socioeducativa, cómo afectó la
Covid-19 al Servicio de Educación y Apoyo Familiar de los Servicios Sociales Comunitarios
de Santiago de Compostela y a las familias participantes en el mismo. Utilizando la
modalidad de iniciación a la investigación de campo, se diseñó y desarrolló un estudio
siguiendo una metodología cualitativa. Se entrevistaron a tres educadoras sociales en
calidad de educadoras familiares trabajadoras del servicio, así como a tres representantes
de familias participantes de cada PASS al que se vinculan. Los resultados y las
conclusiones reflejan consecuencias en la actividad del servicio. Destaca el aumento de
necesidades primarias, la demanda de recursos TIC y de alfabetización digital en una
realidad protagonizada por el mundo virtual frente a la presencialidad, dificultades
académicas y problemas de salud emocional en los y las menores, la incorporación de
nuevos perfiles al servicio y la satisfacción de las familias. En cuanto a las educadoras
familiares, cabe resaltar su papel como apoyo, la capacidad de adaptación a la
reestructuración de la actividad en el servicio, la importancia del cuidado profesional y de la
reflexión sobre la praxis y la demanda de recursos para alcanzar mayores cuotas de
bienestar social.
Palabras clave: Covid-19, Servicio de Educación y Apoyo Familiar, Servicios
Sociales Comunitarios, familias, educadoras sociales.

Summary
The aim of this work is to investigate how Covid-19 affected the Family Education and
Support Service of the Community Social Services of Santiago de Compostela and the
families participating in it from a socio-educational perspective. The study was designed and
developed following a qualitative methodology through field research initiation modality.
Three social educators who work in the service as family educators were interviewed, as
well as three representatives of families participating in each of the PASS to which they are
linked. The results and conclusions reflect consequences on the activity of the service.
Some aspects that stand out are the increase in primary needs, the demand for ICT
resources and digital literacy in a reality dominated by the virtual world as opposed to
face-to-face situations, the academic struggles and the emotional health problems in minors,
as well as the incorporation of new profiles to the service and family satisfaction. Regarding
female family educators, it is worth mentoring the support they provide, their ability to adapt
to the reshaping of the activity in the service, the importance of both professional care and
reflection on praxis and the demand for resources in order to achieve higher social welfare
quotas.
Key words: Covid-19, Family Education and Support Service, Community Social
Services, families, social educators.
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Introdución
O presente Traballo de Fin de Grao (TFG) denomínase "En tempos de COVID:
Educación Social e ámbito familiar nos Servizos Sociais Comunitarios de Santiago de
Compostela" e corresponde á modalidade de traballo de iniciación á investigación de
campo. Porén, como estudante de Educación Social, realizouse unha investigación,
tomando como referencia unha revisión documental sobre a temática, que serviu como
alicerce para poder deseñar e implementar o estudo de campo dirixido a coñecer como
influíu a pandemia sobre o Servizo de Educación e Apoio Familiar (SEAF) dos Servizos
Sociais Comunitarios da localidade de Santiago de Compostela.
Este, encádrase no ámbito da “Educación en contextos familiares e en procesos de
desenvolvemento comunitario”, onde os e as educadoras sociais exercen a súa actividade
profesional. Así pois, investigarase neste co motivo de obter coñecemento sobre o traballo
con familias dende os Servizos Sociais Comunitarios, co obxectivo de mellorar a súa
funcionalidade e os niveis de benestar familiar e comunitario, para o avance da sociedade.
O interese por profundar neste ámbito, xorde trala realización do Prácticum I no
SEAF en cuestión, especificamente, no Punto de Atención de Servizos Sociais da Casa das
Asociacións de Benestar Social (PASS CABES), ubicado nun barrio ao norte da cidade
(Vite). Ante un contexto totalmente novidoso, no que a Covid-19 afectou á dinámica social,
tanto a Universidade, como o servizo, tiveron que adaptar a súa actividade ás
circunstancias, outorgando protagonismo ás TIC e ao espazo online. Dende marzo de 2020,
o contacto físico con persoas non convivintes queda nun segundo plano, polo que o
Prácticum I, sofre un reaxuste que impide a presencialidade nunha experiencia
preprofesional na que se considera como meta: coñecer a realidade social e institucional da
profesión, aplicar técnicas de observación e análise e o deseño dun proxecto de acción
socioeducativa. Consecuentemente, resultou pouco realista e limitouse o desenvolvemento
das competencias a adquirir. En contraste, no Prácticum II, tívose a oportunidade de
vivenciar persoalmente o día a día no servizo, levando á reflexión sobre as vantaxes e
inconvenientes do cara a cara no quefacer neste contexto como educadores/as sociais. De
aí as inquedanzas por ampliar os coñecementos sobre este ámbito, para mellorar como
profesional con posibilidade de inserción laboral neste e para visibilizar a necesidade de
progreso no servizo. Ademais, cabe sinalar a predilección polo traballo con familias, xa que
considero este ámbito como transversal, no sentido de que se pode traballar con perfís de
persoas moi diversos, que enriquecen a bagaxe como educadora social. Asemade, supón o
traballo conxunto e en rede con outros e outras profesionais e entidades da comunidade,
filosofía de traballo que comparto e reivindico a favor do ben común.
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Cabe atender ás competencias xerais do Grao de Educación Social da Universidade
de Santiago de Compostela e da materia de TFG que foron traballadas durante o proceso
de elaboración deste traballo (Universidade de Santiago de Compostela [USC], 2021):
-

Coñecer e comprender os fundamentos académicos e científicos nos que se
sustenta o campo formativo e profesional da Educación Social e ter a capacidade
para analizar as realidades sociopolíticas, económicas, educativas, culturais e
lingüísticas nas que se desempeña o labor profesional dos e das educadoras
sociais, tanto en termos diagnósticos como prospectivos, coa revisión de literatura
relacionada coa temática e coa posterior análise da realidade.

-

Permitiu aplicar os coñecementos teóricos e metodolóxicos necesarios para a
planificación e avaliación das intervencións educativas, adquiridos en parte das
materias cursadas ao longo do grao e, relacionados con este traballo, sobresaen:
Educación Social, Servizos Sociais e Iniciativa Cidadá; Familia, Escola e
Comunidade na Educación Social; Prácticum I e Prácticum II; Métodos e Técnicas
na Investigación Socioeducativa; ou Investigación, Desenvolvemento e Innovación
na Educación Social.

-

Promover e desenvolver accións educativas e/ou socioeducativas en diferentes
contextos institucionais e comunitarios, para o porvir como educadora social e
axente de cambio dentro do ámbito de Servizos Sociais Comunitarios.

-

Desenvolver de forma sistemática un traballo orixinal que inclúa, como mínimo: a
delimitación do tema, acotándoo e xustificando a súa relevancia e importancia de
obtención de coñecemento; formulación de obxectivos, como guía no proceso;
selección, análise e tratamento de información, fundamental na revisión bibliográfica
para elaborar o traballo e o tema do estudo, ao igual que na fase de análise de
resultados da investigación; e elaboración de conclusións e propostas de traballo,
para a mellora da práctica socioeducativa, neste caso, no ámbito de Servizos
Sociais Comunitarios.
Finalmente, cómpre indicar a estrutura do traballo: obxectivos, marco teórico,

investigación (descrición da metodoloxía e resultados e discusión) e conclusións e
contribución á mellora das competencias profesionais. Completarase coas referencias
bibliográficas e os anexos.
Obxectivos
Tendo en consideración que a Covid-19 incrementou os procesos de exclusión e
vulnerabilidade da cidadanía, afectando notablemente ao desenvolvemento dos Servizos
Sociais, neste TFG, márcanse os seguintes obxectivos xerais e específicos.
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Os obxectivos xerais son:
-

Explorar a incidencia da Covid-19 no desenvolvemento dos Servizos Sociais
Comunitarios.

-

Valorar as repercusións no SEAF do Concello de Santiago de Compostela na
perspectiva das profesionais e familias atendidas.
Estes, poden concretarse nos seguintes obxectivos específicos:

-

Describir o alcance, funcións e dinámica dos Servizos Sociais Comunitarios na
atención á cidadanía.

-

Valorar a relevancia no acompañamento educativo do SEAF.

-

Analizar as reorientacións que a pandemia da Covid-19 xerou nas actuacións dos
Servizos Sociais Comunitarios, e concretamente do SEAF, no Concello de Santiago
de Compostela.

-

Comparar as características e necesidades das familias participantes no SEAF pre e
post Covid-19.
Marco Teórico
Para fundamentar o traballo de campo, partirase dunha aproximación ao concepto

de Servizos Sociais, seguiralle unha presentación xeral sobre os Servizos Sociais
Comunitarios en Galicia e farase especial énfase no Servizo de Educación e Apoio Familiar,
contextualizándoo no Concello de Santiago de Compostela. Finalmente, abordaranse as
consecuencias da Covid-19 nos Servizos Sociais e o contexto no que se atopan as familias.
Servizos Sociais: Concepto e Evolución
Antes de profundar nos Servizos Sociais Comunitarios en Galicia é necesario
conceptuar a política social, considerada por Sáez e García (2006) como “instrumento que o
Estado [Estado de Benestar] utiliza para organizar as súas institucións e a vida social dos
seus cidadáns [e cidadás]” (p. 224). Asemade, é unha “ferramenta que utiliza unha serie de
Servizos Sociais para a consecución dos seus obxectivos” (p. 206). Con obxectivos, refírese
a satisfacer necesidades e diminuír as desigualdades sociais e a exclusión da cidadanía,
aos cales contribúen políticas sociais particulares como a educación, vivenda, saúde ou
seguridade social que, en conxunto, integran a política social. Non obstante, dende unha
posición ligada aos dereitos e xustiza, é preciso concretar esta definición de política social,
como un “conxunto de obxectivos, regulacións, sistemas e entidades por medio das cales o
Estado se dirixe a crear oportunidades e fortalecer instrumentos en termos da equidade e
integración social” (Delgado, 2002, p. 1). Porén, seguidamente, contextualizarase o seu uso
nos Estados de Benestar europeos, fancendo fincapé en España.
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Dende unha perspectiva temporal e histórica, se viramos a vista cara ao pasado,
despois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), sitúase a xénese dos Estados de
Benestar en Europa. Estes, están caracterizados pola “intervención estatal na economía e o
establecemento de mecanismos de protección á cidadanía” (Varela, 2012, p. 72) e, para
satisfacer as necesidades sociais e garantir así o benestar social como meta, empregan a
política social como instrumento. Actualmente, nunha sociedade globalizada, tecnolóxica e
marcada pola Covid-19, na que o Estado de Benestar está en alerta, deben fixarse esas
miradas nos servizos sociais (rama das políticas sociais) para darlles visibilidade e apoio,
coa fin de alcanzar a autonomía e calidade de vida dentro da sociedade.
No entanto, se nos centramos no territorio, en España, o Estado de Benestar como
tal, non vai desenvolverse ata os anos 70 do século XX. En plena etapa de transición á
democracia, despois de case 40 anos de ditadura (1939-1975), promúlgase a Constitución
Española de 1978, que define España como un Estado Social e Democrático de Dereito.
Esta declaración compromete ao Estado na satisfacción dos dereitos sociais da cidadanía
para garantir o benestar social. Así pois, coincidindo con Varela (2012) “supoñerá o impulso
necesario para o desenvolvemento dun sistema público de servizos sociais” (p. 81), no que
as Comunidades Autónomas terán protagonismo.
Tomando consciencia do mencionado, poden definirse os Servizos Sociais como:
Instrumentos da política social que dispón a sociedade e os poderes públicos para a
atención básica de necesidades das persoas, grupos e comunidades que tenden a
desenvolver condicións de igualdade para todos os cidadáns [e cidadás] e na
creación de novos valores sociais, tendentes á obtención de benestar social e
calidade de vida. (Sáez e García, 2006, p. 214)
Suxírese esta definición debido a que os Servizos Sociais deben sustentarse nos
principios de universalización (dirixidos a toda a cidadanía) e nos criterios de dereitos e
igualdade, tal e como se indica na lexislación de Servizos Sociais das Comunidades
Autónomas españolas da primeira década do século XXI (Morán, 2010).
Neste senso, os Servizos Sociais materializan os dereitos sociais (segunda xeración
dos dereitos humanos), como intencións dun Estado Social, a través dun conxunto integrado
e

coordinado

de

medidas

e

actuacións

(planificación,

recursos,

prestacións,

equipamentos…), proporcionadas dunha forma regular e continua por unha estrutura mixta
(Pestoff, 2009) de iniciativa privada, pública e do 3º Sector, conformando unha “combinación
de actividades dos axentes de servizos públicos e os cidadáns [e cidadás] participantes na
provisión de tales servizos” (p. 156) á poboación en xeral; sen obviar que permiten “priorizar
a atención a determinados sectores de poboación que presentan maiores niveis de
insatisfacción” (Sáez e García, 2006, p. 215) e con problemáticas específicas. O seu
propósito é garantir o dereito á dignidade e mellorar a calidade de vida nas diversas etapas
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de desenvolvemento humano das persoas, de grupos e colectivos que conforman o espectro
social, a través da asistencia persoal, o acompañamento social e a intervención comunitaria.
Por conseguinte, actúan por xustiza, polo que a cidadanía ten dereito aos mesmos para
satisfacer as necesidades básicas, coa finalidade de ter a oportunidade de construírse como
seres autónomos e suxeitos sociais activos. Con todo, o Estado ofrecerá os servizos sociais
dependendo da orientación ideolóxica que goberne (Adelantado, 2008); noutras palabras, en
función do escenario políticosocial no que nos atopemos, tendo en conta o modo de
entender as relación sociais e a distribución dos recursos.
Con todo, dende a Educación Social interesa sinalar que os Servizos Sociais tamén
poden cualificarse como instrumentos educativos dentro do territorio, fronte á perspectiva
asistencialista e de intervención individualizada presente dende a orixe. Nesta liña, Varela e
Morán (2018) refírense á educación como: “medio para superar os vellos (non tanto)
parámetros de subordinación, dependencia e cronificación dos problemas sociais xerados
polas políticas e prácticas de atención benéfica (tamén no século XXI)” (p. 8), emporiso, os
Servizos Sociais son educativos porque permiten ás persoas ser actores e actrices da súa
vida, ter a capacidade de participar no proceso de transformación e construír unha
concepción crítica sobre a súa realidade para alcanzar a autonomía e unha mellor calidade
de vida e benestar; o que posibilitará o seu desenvolvemento integral e o da comunidade.
En canto á comunidade, baixo un enfoque de traballo comunitario, é importante
traballar de xeito colaborativo, conxunto e coordinado no territorio, do que forman parte os
servizos sociais comunitarios. A súa misión será funcionar como elementos de conexión con
outros servizos da comunidade como os centros educativos, sanitarios, culturais, etc., ao
igual que coa iniciativa cidadá, a través dun grupo interdisciplinar de profesionais
(educadores/as sociais, traballadores/as sociais, pedagogos/as, psicólogos/as…), para
garantir a atención coherente e globalizada. Pero, incluíndo a perspectiva educativa nos
procesos, que permitan ás persoas participar activamente, pois, “os verdadeiros axentes de
cambio social son as persoas coas que se traballa” (Varela, 2010, p.142).
Servizos Sociais Comunitarios en Galicia
Indicouse

previamente

que

a

Constitución

Española

foi

chave

para

o

desenvolvemento dos Servizos Sociais. No artigo 148.1.20, asígnalles ás Comunidades
Autónomas a competencia exclusiva en materia de Servizos Sociais (Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, s.d.), o que implica heteroxeneidade na denominación,
principios, dereitos e deberes das persoas que participan nestes servizos segundo o
territorio e, súmanselle as diferenzas nas datas de aprobación das leis; de aí que se valore
como fráxil o sistema. Esta idea refórzase en García et al. (2018) co Índice DEC1, xa que,
mentres Galicia (4.70), xunto a Extremadura (4.75) ou Cantabria (5.20), se agrupan dentro
1

O Índice DEC é o índice de desenvolvemento dos Servizos Sociais que se mide en función de tres aspectos
esenciais por Comunidades Autónomas en España: os dereitos (1.5 puntos), a relevancia económica (3 puntos)
e a cobertura de servizos (5.5 puntos).
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do desenvolvemento de Servizos Sociais “débil”, con case dous puntos máis de diferenza, o
País Vasco (7.20) ou Navarra (7.15), teñen unha cualificación “alta”. No entanto, hai que
constatar que a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local (1985), estableceu como
competencia dos municipios a prestación dos Servizos Sociais e a obrigatoriedade nos de
máis de 20,000 habitantes, abandonando así o concepto de asistencia social polo de
dereitos sociais, filosofía defendida por Sáez e García (2006) e Varela (2012).
En base ao anterior, aportarase unha visión xeral dos Servizos Sociais de Galicia e
irase concretando no tema que compete, o Servizo de Educación e Apoio Familiar que se
presta dende os Servizos Sociais Municipais do Concello de Santiago de Compostela.
En primeiro lugar, hai que enunciar que o sistema público galego de Servizos Sociais
regúlase pola Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e, de acordo co
artigo 8, estrutúranse en forma de rede, actuando en dous niveis: servizos sociais
comunitarios ou de atención primaria e servizos sociais especializados ou de atención
secundaria. Por tanto, dentro dos Servizos Sociais Municipais de Compostela existen
servizos sociais comunitarios que, como servizo público, se regulan polo Decreto 99/2012,
do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e a súa financiación
(Decreto 99/2012 en adiante). Para mostrar as súas características elaborouse a Figura 1:
Figura 1
Características dos Servizos Sociais Comunitarios de Galicia

Elaboración propia. Fonte: Decreto 99/2012; Morán e Varela (2019).

Á súa vez, os Servizos Sociais Comunitarios clasifícanse en básicos ou específicos.
Para diferencialos, no artigo 10 do Decreto 99/2012 cítase que os básicos “teñen un
carácter local, aberto e polivalente e constitúen a canle normal de acceso ao sistema de
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servizos sociais con que se garante a universalidade do sistema e a súa proximidade ás
persoas usuarias, ás familias e ao ámbito comunitario” (p. 11279). Mentres tanto, os
específicos, singularízanse por desenvolver programas e xestionar centros orientados a
colectivos con problemáticas particulares e identificadas, procurando a súa normalización e
reincorporación social ou como espazo de tránsito a un servizo especializado.
A raíz do comentado, cómpre contemplar as funcións que levan a cabo os servizos
sociais comunitarios básicos e poden organizarse en tres grupos segundo os tres
momentos ou fases que pode seguir unha intervención educativa (ver Táboa 1).
Táboa 1
Funcións dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos
Funcións dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos nas tres fases
Fase 1: Diagnóstico, inicial
Estudo e diagnóstico social
da comunidade. Implica
detección e análise de
necesidades e demandas.
Atención individual e
familiar, diagnóstico e
valoración das demandas.

Fase 2: Seguimento
Elaboración dun plan de intervención comunitario.
Prevención e promoción social.
Información, orientación, asesoramento e
acompañamento, facilitando o acceso aos recursos
sociais.

Fase 3: Peche
De ser
conveniente,
derivación a outros
recursos, así como
ofrecemento de
asistencia,
orientación e
acompañamento.

Xestión das prestacións económicas e seguimento dos
proxectos de intervención individualizados de inclusión
social.
Xestión do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e doutras
prestacións garantes da autonomía persoal e atención á
dependencia.
Coordinación do sistema de benestar e protección social
no territorio e con entidades de iniciativa social.
Fomento da iniciativa e participación cidadá.
Coordinación coas Administracións e poderes públicos
na remisión da información.

Elaboración propia. Fonte: Decreto 99/2012; Varela (2012).

Estas funcións levaranse á práctica a través dos seguintes servizos e programas:
programa de valoración, orientación e información en materia de benestar social, servizo de
axuda no fogar (SAF), servizo de educación e apoio familiar (SEAF), programa básico de
inserción social e programa de fomento da cooperación e solidariedade social. E, para a súa
prestación, contarase con equipos interdisciplinares e executaranse dende centros sociais
polivalentes (Artigo 10 do Decreto 99/2012). A tal efecto, os equipos de profesionais dos
servizos comunitarios básicos poden clasificarse en tres tipoloxías en función da área social
e do concello (Artigo 24 do Decreto 99/2012): unidades de traballo social (UTS), unidades
de traballo e educación social (UTES) e unidades interdisciplinares de intervención social
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(UNIS). Na primeira, obrigatoriamente, constará un/unha traballador/a social, nas segundas,
persoas tituladas en Traballo e Educación Social e nas terceiras, incorporarase unha persoa
titulada superior ou en posesión de grao universitario en Psicoloxía, Socioloxía ou en
materia relacionada cos programas. No entanto, a dotación das unidades de actuación,
depende das áreas (urbana, metropolitana, semiurbana, rural e rural de alta dispersión).
Servizo de Educación e Apoio Familiar
Así como se nomeaba, un dos servizos e programas que levan a cabo os Servizos
Sociais Comunitarios básicos é o servizo de educación e apoio familiar (SEAF). En canto ao
que suxire Besada (2017) na súa tese sobre este servizo en Galicia, ten dobre carácter: por
unha banda, asistencial, que o interpretamos como promover o desenvolvemento mediante
o apoio socioeducativo e psicosocial, e pola outra, preventivo e de reinserción, xa que se
busca fomentar redes de apoio e actuar en diversos escenarios como a escola ou a saúde,
nos que se desenvolve a familia; recoñecida no Decreto 99/2012 como destinataria:
Familias da comunidade de referencia dos servizos sociais comunitarios, con
atención prioritaria a aquelas (...) en situación de maior vulnerabilidade, nas que
existan menores en risco de desatención ou nas que se identifiquen factores que
permitan detectar unha situación de risco de exclusión social ou de pobreza infantil.
(pp. 11288-11289)
Asemade, ofrecerase apoio ás unidades de convivencia voluntaria con funcións
análogas á familiar para promover a autonomía e integración social desas persoas. Aínda
así, é necesario que os e as profesionais o valoren e as inscriban no programa, iniciando
desta forma un expediente social. Igualmente, cabe mencionar que se poderán pór á súa
disposición actividades de carácter aberto a toda a comunidade ou a sectores profesionais
ou corporativos ligados á mellora da actuación parental/marental e á vida familiar.
Coa fin de comprender o SEAF actual, convén facer un percorrido pola súa historia.
Emerxe no ano 1994 como unha das medidas do I Plan Integral de Apoio á Familia (I PIAF),
ligado á prevención e intervención. No ano 2006, publícase un informe elaborado por
IGAXES-3 sobre os programas de educación familiar de Galicia e móstrase a existencia de
diversos enfoques teóricos e metodolóxicos sobre o programa de Educación Familiar, a
heteroxeneidade de ferramentas e protocolos de actuación, falta de coordinación, a
necesidade de incorporar a perspectiva de xénero e a demanda de formación específica e
continua por parte das profesionais. Dous anos despois, nace o Programa Tecendo Redes
para atender a esas cuestións e conseguir definir un Programa Marco de Educación
Familiar que orientase a dinámica e unificase criterios. Finalmente, publícase no 2009
(López, 2009) e foi construído coa participación da maioría de educadores/as familiares de
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Galicia e outros/as representantes. Actualmente, o programa enmárcase na actuación dos
Servizos Sociais municipais e tómase como referente normativo o Decreto 99/2012.
En definitiva, como servizo educativo e psicosocial e como prestación básica de
apoio á unidade convivencial dende a prevención e a intervención, consiste en promover a
autonomía e desenvolvemento integral das familias participantes no programa. Respecto ao
procedemento, o/a profesional de referencia nos servizos sociais comunitarios é o/a
traballador/a social, encargado/a de detectar e valorar inicialmente ás familias, participar na
planificación das actuacións e, de ser o caso, no seguimento. Agora ben, o/a educador/a
familiar, será a figura técnica que realizará as intervencións, cuxo perfil profesional pode
responder a múltiples formacións: educador/a social, traballador/a social, psicopedagogo/a,
psicólogo/a e pedagogo/a. A pesar de todo, concordando con Besada (2017): “o
educador(a) familiar é unha figura técnica cuxo perfil é preferentemente dun educador(a)
social” (p. 158), posto que as funcións que se demandan para o servizo: detección de
necesidades, deseño, execución e avaliación de proxectos de intervención socioeducativa,
acompañamento, coordinación con programas e axentes da comunidade, etc. coinciden
expresamente coas que propón o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia
(CEESG) (2018) e Varela e Morán (2018) como funcións dos e das educadoras sociais (ver
Anexo A). Premisa a reforzar co que se recolle na Axencia Nacional de Avaliación da
Calidade e Acreditación (ANECA) (2003), xa que un/unha educador/a social pode adoptar
un perfil de educador/a familiar e de desenvolvemento comunitario (ver Anexo B).
Contextualización do Servizo de Educación e Apoio Familiar en Santiago de
Compostela
En Santiago de Compostela, o SEAF, ofrécese en clave de UTES en cada un dos
Puntos de Atención de Servizos Sociais (PASS) dos que dispón o concello: PASS CABES,
PASS Conxo, PASS Ensanche, PASS Fontiñas, PASS Galeras - Porta do Camiño, PASS
Rural e PASS San Lourenzo.
Para poder referirnos ás súas principais características, inicialmente, prestarase
atención aos seus obxectivos e apreciarase como adaptaron a súa definición en base aos
que cita o Decreto 99/2012, a través dun cadro comparativo (ver Táboa 2).
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Táboa 2
Obxectivos do servizo de educación e apoio familiar
Obxectivos do servizo de educación e apoio familiar
Decreto 99/2012
a. Promover a adquisición, por parte das
familias, de competencias e habilidades
para o correcto desenvolvemento das
súas funcións parentais (marentais) e
educativas, fomentando a educación en
igualdade e a corresponsabilidade.

Memoria Servizos Sociais do Concello de Santiago de
Compostela do ano 2020
-

-

b. Pór á disposición das familias participantes
atención psicolóxica, así como
alternativas, recursos e itinerarios
socioeducativos en relación coas
posibilidades do contorno.

-

-

Promover a adquisición de competencias e
capacidades das familias, para un axeitado
desenvolvemento das súas funcións parentais
(marentais), educativas, de crianza e socialización.
Reforzar, estimular e potenciar os recursos persoais
das familias, as súas capacidades e potencialidades
para a solución das dificultades nas que se poidan
atopar nas diferentes etapas do ciclo familiar,
facéndoas partícipes e protagonistas do cambio.
Promover o coñecemento e recoñecemento da
diversidade familiar (estrutural e cultural).
Facilitar alternativas, recursos e itinerarios
socioeducativos ás familias.
Facilitar o acceso a toda a información específica
para as familias, así como aos recursos e servizos
da sociedade (culturais, cívicos, educativos,
deportivos, de lecer...).
Propoñer unha intervención coordinada con todos
os axentes sociais.

c. Favorecer a integración, promoción e
participación das familias ou unidades de
convivencia en todos os ámbitos da vida
comunitaria.

Favorecer a integración, a participación e a promoción
social das familias nos ámbitos familiar, social, cultural,
político e educativo.

d. Previr e atender as situacións que
provoquen vulnerabilidade ou risco
social ás familias ou unidades de
convivencia, ou a algún dos seus
membros, con especial atención aos
menores de idade.

Previr, detectar e atender situacións e familias de
elevada vulnerabilidade: infancia en alto risco social,
dinámicas de violencia intrafamiliar e familias en situación
de exclusión social.

e. Realizar o seguimento e a intervención
nas familias en que se realizase derivación
aos servizos sociais especializados de
menores, de cara á súa reintegración
social e familiar.

Sensibilizar, informar e promover valores de
solidariedade, igualdade e integración na sociedade
galega. Deseñar estratexias de intervención que pretendan
a redución dos factores de risco, evitando, na medida do
posible, a separación do menor do seu medio habitual,
procurando o retorno á súa familia de orixe, cando esta
medida fora adoptada previamente pola Xunta de Galicia.

f.

Promover espazos de encontro de pais e nais enfocados á
formación compartida e mellora da educación familiar.

Promover espazos de encontro de nais e
pais enfocados á formación compartida e
mellora da educación familiar.

Elaboración propia. Fonte: Concello de Santiago de Compostela (2020); Decreto 99/2012.

Por outra parte, as actuacións concrétanse na: cobertura de necesidades básicas a
través da xestión de prestacións xerais (autonómicas) ou específicas (becas de comedor,
material escolar); diminución de factores de risco social por medio do servizo de educación
familiar, de apoio familiar, con apoio psicolóxico e emocional, co programa de prevención e
intervención no absentismo escolar e convenios con programas específicos (Abeiro e
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Proinfancia); e na promoción da participación social, grazas a bolsas de actividades
extraescolares ou derivación a actividades lúdicas doutros servizos ou entidades.
E, en relación ao cadro de persoal [en feminino] que participa na súa posta en
práctica, atópase: unha psicóloga, catro educadoras familiares, das cales tres son
recoñecidas como educadoras sociais e a restante como pedagoga, e unha educadora
especializada que, á par, desenvolve a actividade profesional nun recurso especializado.
Servizos Sociais en Tempos de Pandemia
O 14 de marzo de 2020, ante unha situación de emerxencia sanitaria mundial
causada pola Covid-19, declárase en España o Estado de Alarma e decrétase o
confinamento da poboación. Dende a data, os servizos non esenciais interrompéronse e
ofrecéronse de maneira telemática aqueles que si o permitían, non obstante, en función da
situación sanitaria, fóronse adaptando ás restricións (Seiz, 2020).
Consecuencias Sociais da Covid nos Servizos Sociais, Reestruturación
Partindo da inexistencia dun Sistema Público de Servizos Sociais Estatal,
maniféstanse a fragmentación e as desigualdades entre autonomías. Á consecuencia da
Covid-19, acentuáronse algunhas das problemáticas latentes, moitas, como secuelas da
crise do 2008 e desencadeáronse unha serie de transformacións. Por esta razón,
mostrarase unha visión xeral de como se viron afectados os Servizos Sociais pola
pandemia, a través dunha clasificación de aspectos en positivos ou negativos, tomando
como referencia os artigos de Calzada (2020), Roda (2020) e Santás (2020) (ver Táboa 3).
Entre os aspectos positivos poden distinguirse:
-

Dinámica dos centros: potenciouse o uso de canles telemáticas e telefónicas co
gallo de facilitar os procesos, o que permitiu realizar seguimentos a aquelas persoas
que, de primeiras, non necesitaban intervención social e desburocratizouse o
proceso de solicitude de prestacións e servizos. Recíbense axudas sen xustificación
previa (rómpese o modus operandi) ante a imposibilidade de contrastar datos.

-

Perfís das persoas destinatarias: implicou un avance cara ao universalismo
proporcional dos Servizos Sociais, pois “obrigou á apertura (...) á poboación que
tradicionalmente era expulsada” (Santás, 2020, p. 5), dito doutra forma, ás persoas
con dificultades puntuais (principalmente con déficit económico para o pago de
alugueiro, subministros, transportes, alimentos e produtos de primeira necesidade)
exentas doutras problemáticas. Os novos perfís respondían a persoas ou familias
afectadas pola economía derivada do confinamento e pola tardanza en recibir
axudas do Estado: persoas en ERTE pertencentes ao sector servizos, autónomos/as
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en paro debido á suspensión do emprego doméstico ou do sector da cultura,
individuos con traballos relacionados coa economía somerxida...
-

Cidadanía organizada: ante a carencia de respaldo político e institucional, unhas
directrices ambiguas e cambiantes e o aumento das demandas, emerxe a
necesidade de coordinación entre os recursos sociais dos marcos comunitarios,
aparecendo así iniciativas solidarias e cooperativas como a de Somos Tribu do
barrio de Vallecas (Madrid). Neste caso, implicou o rexurdimento do sentimento de
pertenza a un barrio nacido na segunda metade do século XX e que contribuíu ao
traballo en clave comunitaria e solidaria, mediante un traballo organizado entre os/as
veciños/as para apoiarse mutuamente (Somos Tribu vallekas, 2020).

-

Visibilizouse ás persoas sen fogar, colectivo no que “elas son as máis expostas a
agresións sexuais e a unha violencia particularmente perversa” (Roda, 2020).
Con respecto aos aspectos negativos, pódese establecer a seguinte clasificación:

-

Dinámica dos centros: as normas sanitarias ditadas polo goberno (continuamente en
modificación) situaron a presencialidade e o contacto físico nun segundo plano,
tivéronse que pechar fisicamente gran parte dos centros e rompeuse coa dinámica
tradicional de funcionamento supoñendo: reagrupacións de centros, primacía do uso
das TIC, centralización da atención telefónica, rotacións nos postos de traballo
[combinar o teletraballo con postos físicos], estratexias asistenciais con priorización
de resposta ás necesidades básicas e de emerxencia, suspensión de programas
que implicaban reunións de grupo ou traballo social comunitario, etc. E, debido ao
confinamento, impediuse o desenvolvemento de actividades e participación en
programas que se requerían anteriormente para manter as prestacións.

-

Carga de traballo dos/as profesionais: xornadas laborais intensivas e afloramento de
problemas físicos e emocionais como o estrés, que citan Calzada (2020) e Roda
(2020); cambios na dinámica de traballo e no sistema de control previo.

-

Escaseza de recursos: falta de axilidade na provisión de prestacións e recursos e
dificultades de cobertura de necesidades básicas ante o aumento da demanda
destes servizos; non ampliación e diversificación de cadros de persoal na maioría
das comunidades; ausencia de TIC axeitadas para a xestión telemática, carencias
técnicas, de conexión, de dispositivos, de seguridade, etc., xa non só a nivel
institucional ou de profesionais, senón que, paralelamente, limitaba a igualdade de
oportunidades entre a poboación, particularmente, aquela máis vulnerable sen
acceso a este tipo de tecnoloxías; primacía do sector privado e do Terceiro Sector
para dar resposta ás demandas, ás que o sector público non daba resposta como
consecuencia dos recortes no presuposto económico que lle adica o Estado.
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-

Perfís das persoas destinatarias: continuou a atención a persoas de longa
traxectoria en Servizos Sociais, con escasos ingresos e beneficiarias de axudas
económicas como rentas mínimas ou pensións non contributivas; "apoio á poboación
infantil limitado e centrado máis en situacións excepcionais ou conflitivas” (Roda,
2020); as persoas maiores, un dos colectivos máis afectados segundo Calzada
(2020) e Roda (2020), atendéronse por falta de apoio do tecido social que ata entón
as coidaba, cuestión que entronca coa primacía do sector privado en residencias de
maiores, o que limita o acceso a moitas persoas deste colectivo.

-

Escasa visibilidade dos Servizos Sociais durante a Covid-19, desaparecidos do
mapa comunicacional e informativo, aspecto que acentuou o descoñecemento por
parte da poboación (Roda, 2020; Somos Tribu vallekas, 2020).

Táboa 3
Consecuencias da Covid-19 nos Servizos Sociais
Consecuencias da Covid-19 nos Servizos Sociais
Factores
Dinámica
dos centros

Aspectos positivos
Uso de canles telemáticas e
telefónicas.
Seguimentos de forma
indirecta.
Desburocratízase o proceso
de solicitude de prestacións e
servizos.

Perfís das
persoas
usuarias

Avance cara ao universalismo
proporcional: persoas do
sector servizos en ERTE,
autónomos/as en paro,
traballadores/as pertencentes
á economía somerxida, etc.

Carga de
traballo de
profesionais
Cidadanía
organizada

Aspectos negativos
Ausencia de coordinación interadministrativa.
Presencialidade e contacto físico nun segundo plano, peche
físico dos centros.
Rómpese coa dinámica tradicional de funcionamento e as
estratexias son practicamente asistenciais.
Suspensión de programas que implicaban reunións de grupo
ou traballo social comunitario.
Continuación da atención a persoas coas que se traballaba
previamente (dependencia do servizo).
Apoio limitado á infancia e atención especial ós/ás maiores
pola escaseza de apoio social. Primacía do sector privado en
residencias.
Cambios na dinámica de traballo, xornadas laborais intensivas.
Problemáticas a nivel físico e emocional: estrés.

Coordinación dos recursos
sociais do territorio, iniciativas
de solidariedade.

Escaseza
de recursos

Dificultades de cobertura de necesidades básicas e falta de
axilidade na provisión de prestacións e recursos.
Non ampliación e diversificación de cadros de persoal.
Insuficiencia e inadecuación de TIC.
Preponderancia do sector privado e do 3º Sector para
responder ás demandas.

Visibilidade

Especial atención ás persoas
sen fogar.

Elaboración propia.

Desaparición do mapa comunicacional e informativo, aumento
do descoñecemento por parte da cidadanía.
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En base ao exposto e de acordo co que suxire Roda (2020):
Urxe unha revolución estrutural, organizativa e lexislativa... nesta rede de Servizos
Socias en que traballamos [educadores/as sociais como parte do cadro de persoal]
case medio millón de profesionais... porque nunca antes como agora, fomos tan
necesarios [xunto con outros/s] profesionais [que] fan da vida allea un reto. Da boa
vida como obxectivo vital e da necesaria inclusión de cantos [e cantas] sobreviven
nas marxes.
Como resposta a esta situación, a Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales (2020) tomou partida e redactáronse 10 medidas primordiais [e reinvindicativas]
para afrontar estas consecuencias, complementarias ás adoptadas pola Administración:
adicar maior financiación aos servizos sociais ante a escaseza de recursos [asignando boa
parte á ampliación do cadro de persoal e incorporación das TIC]; potenciar a axilidade na
concesión e pago das prestacións de urxencia; priorizar e reforzar o servizo de atención
domiciliaria, sobre todo, para persoas maiores e dependentes; asegurar [unha adecuada]
alimentación para os/as menores; atención hospitalaria nos centros de persoas maiores
para diminuír o traballo nos hospitais; garantir o funcionamento de centros residenciais de
servizos sociais; asegurar a atención a persoas sen fogar; manter como servizos esenciais
os centros das entidades locais, reestruturando a dinámica de traballo; promover e apoiar
campañas de voluntariado; e valorar como esenciais ós/ás profesionais dos Servizos
Sociais.
As Familias en Tempos de Covid-19
Para coñecer como lle afectou a pandemia ás familias, é preciso describir de
maneira global o contexto no que se desenvolvían. As familias, consideradas como unidade
social básica, cualificáronse como “burbulla” en termos epidemiolóxicos e igualmente, como
espazo vincular primario onde se deberían confinar as persoas para facer fronte á pandemia
(Conejo et al., 2020). A vivenda converteuse, desta forma, no espazo de cotiandade dos
seus e súas convivintes durante o estado de alarma, sen practicamente contacto co exterior
e cunha progresiva volta á vida anterior. Por este motivo, dentro das familias é onde se
producen os efectos da pandemia, máis que a un nivel exclusivamente individual, pero, non
afecta a todas as familias, nin a todos os sectores sociais da mesma forma; é dicir, as
consecuencias da Covid-19 son heteroxéneas.
Para afondar no impacto a nivel xeral, tomouse como alicerce o Informe Oxfam
Intermon (2021), un documento de análise e de denuncia das desigualdades mundiais,
neste caso, resultado da pandemia e a Santano e García-Jiménez (s.d), en cuxo artigo
comenta as consecuencias sociais máis significativas orixinadas pola irrupción da Covid-19.
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Partindo da premisa que afirma que o coronavirus ten potencial para agravar a
desigualdade a nivel económico, de xénero e racial, hai que dicir que, simultaneamente,
alimentouse destas. Por exemplo, as persoas con mellor situación económica, teñen unha
maior probabilidade de dispoñer de recursos para recuperarse e que a incidencia do virus
sexa moito menos duradeira que no caso das persoas que se atopan nunha situación
oposta, a pobreza; o que contribúe ao crecemento da brecha.
Non só inflúe o nivel económico, pois, as mulleres, que adoitan traballar nos sectores
máis afectados, vinculados ao traballo informal (coidados, atención médica, hostalaría...),
son as máis prexudicadas. Moitas, tiveron unha maior exposición ao virus, derivando en
problemas de saúde mental ou violencia (intrafamiliar), mentres que outras, perderon o
posto de traballo, sobre todo, migrantes e solicitantes de asilo e persoas LGBTQIA+. Así
mesmo, cabe poñer énfase noutro dos factores da desigualdade de xénero que adquiriu
preocupación: o aumento da carga de traballo no fogar. Antes da pandemia, as mulleres
realizaban tres cuartas partes do traballo de coidados non remunerado, pero actualmente,
incrementouse. A corresponsabilidade nos fogares, non depende das horas exclusivamente,
xa que tamén son determinantes as condicións laborais e o acceso ás medidas de
conciliación nos proxenitores, mais, segue a asumirse por parte das mulleres (Seiz, 2020).
En relación ao que se comentou, as dinámicas familiares sufriron variacións que
repercutiron en diversos ámbitos, aos que aluden Conejo et al. (2020) e Orte et al. (2020):
A nivel educativo, potenciáronse os riscos para os/as menores ante a falta de
conexión con axentes de socialización e de educación (adiccións, saúde sexual, escaseza
de recursos para o entretemento, non igualdade de oportunidades no acceso ás TIC, etc.) e
millóns de menores deixaron de acudir aos centros educativos.
A nivel de benestar emocional, as restricións de mobilidade aumentaron o estrés na
convivencia e as situacións de violencia e abuso intrafamiliar, podendo ser ocasionadas
pola carga nos roles parentais ou a perda de redes de apoio. Asemade, influíu neste factor
a interrupción de actividades de ocio, en particular, aquelas de tipo grupal e presencial,
xunto aos cambios nas dinámicas de traballo dos/as ocupados/as (carga de traballo e novas
metodoloxías), chegando incluso a renunciar ao mesmo ou ser directamente despedido/a.
Ademais, incidiu o factor social, xa que, as persoas dependentes, con diversidade
funcional e con falta de recursos económicos e/ou precariedade económica, víronse
especialmente damnificadas. Sen esquecer o protagonismo que adquiriu o consumo de
recursos TIC, que favoreceu o incremento de sedentarismo, dun uso pouco saudable dos
dispositivos electrónicos e ás alteracións no sono, nos horarios e nas rutinas diarias.
Por estas razóns, pódese concluír que a saúde está ligada ás desigualdades sociais
e económicas, por tanto, pode aplicarse ás familias. Son as persoas con menos poder
adquisitivo, as máis expostas ao virus, as que adoitan vivir ateigadas, sen auga nin
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saneamento, as que traballan no sector informal e as que teñen menor probabilidade de
acceso ás TIC, de competencia dixital e de teletraballar. Así e todo, a nivel Estatal, xurdiron
medidas para previr riscos mediante apoio psicolóxico e medidas de acción socioeducativa
de apoio familiar por parte das autonomías. Por conseguinte, cómpre atribuírlle importancia
ao traballo entre os axentes educativos en colaboración coas familias, despuntando a
necesidade de acompañamento emocional e de acceso á educación regrada, ante unhas
familias afectadas psicoloxicamente e nas que a brecha dixital e o contexto limitou o
proceso de aprendizaxe dos e das menores (Meirieu, 2020).
Investigación
Desenvolveuse un proceso de iniciación á investigación no ámbito socioeducativo,
atendendo aos trazos esenciais que Ballesteros (2003) define para a actividade
investigadora: empírica, sistemática, reflexiva, válida e fiable, seguíndose unha perspectiva
interpretativa para comprender e interpretar a realidade.
Proceso Metodolóxico
Para poder dar resposta aos obxectivos que se marcaron, abordarase como se
levou a cabo a fase metodolóxica do proceso de investigación. Primeiramente, tomando
como referencia a Palacios (1999), decidiuse empregar unha metodoloxía cualitativa para a
recollida e análise de datos. Estimouse como a máis idónea e eficaz, co propósito de
interpretar e comprender estes fenómenos sociais dende unha mirada holística. Esta,
permitía profundar nos procesos de interacción social, matizar e buscar un significado, un
sentido ao que se pretendía investigar, de difícil alcance para as metodoloxías cuantitativas.
Cabe engadir que posibilitaba o apoio nun plano conceptual e operativo lingüístico para a
interpretación das experiencias das persoas protagonistas do estudo.
As fases ou a planificación da investigación materializouse na Figura 2, a modo de
cronograma, que abrague dende o mes de decembro do ano 2020 ata xuño do ano 2021.
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Figura 2
Cronograma das fases do estudo

Elaboración propia.

Determinouse o perfil das persoas a entrevistar (poboación), valorando como criterio
a necesidade de dispoñer de perspectivas diferentes sobre a actividade dentro do SEAF, co
obxectivo de contrastar os resultados e chegar a unhas conclusións globais: por parte das
educadoras familiares (profesionais) e das familias (persoas participantes).
Porén, o seguinte paso foi seleccionar a mostra obxecto de estudo. Para a escolla,
influíron unha serie de factores: número de PASS (7), de educadoras familiares (5),
ubicación (centro, periferia), dispoñibilidade das profesionais, posibilidades de acceso ás
familias e características destas. Para poder contar con diferentes puntos de vista,
atendendo ás zonas (heteroxeneidade), foron tres os PASS elixidos: CABES, Fontiñas e
Ensanche (ver Anexo C). Dado que no último había dúas profesionais de referencia,
atendeuse en razón de dispoñibilidade. No caso das familias, determinouse que sería unha
por cadanseu PASS. Contactouse coas profesionais vía telefónica e/ou a través de correo
electrónico e pedíuselles que exercesen como intermediadoras entre a entrevistadora e as
familias. Participaron desta maneira: unha persoa representante dunha familia de longa
traxectoria (PASS CABES) e outras dúas de familias de recente incorporación ao servizo
(PASS Fontiñas e PASS Ensanche).
Elixiuse como técnica cualitativa para a recollida de datos a entrevista en
profundidade, apropiada para o estudo, sendo unha das formas máis interesantes para
investigar a realidade social (Palacios, 1999). A súa aplicación, supón manter unha
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conversa e ir esmiuzando as claves para a análise e interpretación dun contexto ou
fenómeno social, que a persoa investigadora e a investigada manteñan un contacto directo,
ao igual que orde na obtención de datos. En concreto, responde a unha entrevista
semi-estruturada, xa que se contou cun guión coas preguntas a formular e foise axustando
ao entorno, ás circunstancias nas que tiveron lugar os encontros, coa premisa de “obter
información cualitativamente importante” (Palacios, 1999, p. 64).
Cabe sinalar que se deseñaron dous tipos de guión, o dirixido ás educadoras
familiares (ver Anexo D) e o dirixido ás familias (ver Anexo E), utilizados de forma flexible:
-

O das educadoras familiares, pretendía recadar información sobre seis bloques
temáticos: datos profesionais, desenvolvemento profesional prepandemia nos
Servizos Sociais e tamén facendo énfase no SEAF, desenvolvemento profesional
postpandemia, información sobre as familias participantes e, consecuencias globais
da Covid-19 e suxerencias de pasos a seguir para o futuro no servizo.

-

Para as familias, conformáronse dúas clases de guión, axustando as cuestións en
función de se se consideraba unha familia de recente incorporación (durante a
pandemia) ou de longa traxectoria no servizo. Ambas entrevistas buscaban coñecer,
mediante tres cuestións, como cambiou a Covid-19 a súa vida familiar, o grao de
satisfacción co SEAF e propostas de cambio, xunto ás posibles alternativas a seguir
para o porvir no servizo. Pero, segundo a experiencia no mesmo, discrepaban
noutras cuestións. Para as familias de recente incorporación, formuláronse dúas
preguntas adicionais, coa fin de investigar como coñeceron o SEAF e que foi o que
as impulsou a participar neste, ademais das repercusións que tivo na súa familia o
traballo no servizo. Mentres tanto, ás familias de longa traxectoria, preguntóuselles
polas consecuencias globais que provocou a pandemia no servizo.
Tal e como pode observarse no Anexo F, solicitouse2 a gravación das entrevistas

para facilitar o tratamento da información.
Ademais, escolleuse o caderno de campo como instrumento no que anotar
sensacións, reflexións e aspectos ou ideas percibidas como relevantes no desenvolvemento
das entrevistas. A súa información, complementará os resultados (ver Anexo G).
Seguidamente, programouse a data de aplicación, xunto ao medio máis accesible
(telefónico, online ou presencial) valorando a dispoñibilidade horaria, os recursos e a
confortabilidade. As entrevistas ás educadoras familiares do PASS Fontiñas e do Ensanche,
desenvolvéronse a través da modalidade online, usando a plataforma Teams e a opción de
videochamada de WhatsApp, respectivamente. E a que corresponde á educadora familiar
do PASS CABES, de xeito presencial. Por outra parte, as entrevistas ás familias do PASS
Fontiñas e do Ensanche, realizáronse por chamada telefónica e a da familia restante, do
PASS CABES, presencialmente, como a da profesional de referencia (ver Táboa 4).
2

Posteriormente á recadación destas solicitudes asinadas, reformulouse o título do TFG sen afectar ao contido
das entrevistas.
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Para a transcrición das entrevistas, recolléronse as ideas principais acompañadas
de afirmacións literais nos casos a considerar de axuda para clarificar as expresións (ver
Anexo H). Adicionalmente, asignóuselles un código numérico a cada entrevista (E) segundo
a orde temporal, á par que ás respostas das educadoras familiares (EF) e das familias (F).
Estes produtos enviáronse ás entrevistadas, a fin de posibilitar a revisión e corroboración da
autenticidade da toma de datos e indicóuselles a data límite de devolución (ver Táboa 4).
Táboa 4
Participantes e secuencia no traballo de campo
Número de
entrevista
(E)

Participante
(condición)

Data de
implementación
(día/mes/ano)

Lugar e
modalidade/medio

Data de
devolución
(día/mes/ano)

Data de
recepción
(día/mes/ano)

1

EF1

04/05/2021

Santiago de Compostela
Online - Teams

19/05/2021

25/05/2021

2

F1

07/05/2021

Santiago de Compostela
Telefónica

19/05/2021

19/05/2021

3

F2

07/05/2021

Santiago de Compostela
Presencial - CABES

19/05/2021

27/05/2021

4

EF2

07/05/2021

Santiago de Compostela
Presencial - CABES

19/05/2021

27/05/2021

5

EF3

10/05/2021

Santiago de Compostela
Online - Videochamada
de WhatsApp

19/05/2021

21/05/2021

6

F3

30/05/2021

Santiago de Compostela
Telefónica

31/05/2021

31/05/2021

Elaboración propia

Por último, para a análise dos datos, planificouse facer unha comparativa dos
resultados obtidos, unha vez ordenados e clasificados, identificando as diferenzas e
similitudes nas respostas das educadoras familiares e das familias e triangulando as
información de ambos grupos para a súa interpretación.
Resultados e Discusión
Coa fin de mostrar e analizar as respostas ás cuestións das entrevistas, tomaranse
como guía os seis bloques temáticos tratados nos encontros coas educadoras familiares,
integrando nos mesmos as contestacións das familias. Asemade, relacionaranse co marco
teórico e teranse en consideración as anotacións do caderno de campo (CC en adiante).
Os resultados iniciais son presentados nas seguintes táboas 5 e 6. Na táboa 5,
recóllense os resultados conforme aos bloques temáticos das entrevistas das educadoras
familiares, incorporando as respostas das familias que se correlacionan con estes. Pola súa
parte, na táboa 6, visualízanse as achegas das familias segundo as cuestións formuladas,
dependendo estas da experiencia no SEAF (longa traxectoria ou recente incorporación).
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Táboa 5
Resultados das entrevistas ás educadoras familiares en función dos bloques temáticos
Bloques
temáticos

Principais achegas das educadoras familiares

Datos
profesionais

Educadoras familiares con experiencia no posto (10
anos: EF1 e EF2; 20 anos: EF3), diplomadas e
graduadas en Educación Social, con formación
complementaria.

Desenvolvemento
profesional ata a
pandemia

Traballo con familias con menores a cargo, vulnerables e
con problemáticas diversas.
Amplitude a outros/as participantes nos Servizos Sociais.
Traballo en clave de UTES xunto a unha psicóloga.

Principais achegas
das familias

Coordinación entre
traballadora e educadora
social.
Información sobre
dereitos.

Proxecto individualizado (traballo de diversas áreas).
Importancia do traballo en rede e coordinado con
recursos e entidades do territorio.
Traballo coordinado entre PASS.
Desenvolvemento
profesional a
partir da
pandemia nos
Servizos Sociais

Traballo presencial ata decembro de 2020 no PASS
CABES e Fontiñas. Dende entón, alternan semanas
presenciais e online. Traballo telemático da educadora
familiar do PASS Ensanche.
Aumento da carga de traballo.
Orientación prioritaria a satisfacer necesidades básicas.
Coordinación telefónica e/ou telemática coas entidades.
Apoio, solidariedade e liña común nos PASS.
Atención presencial, telemática e telefónica á cidadanía.
As restricións de mobilidade e de reunión (medidas
sanitarias) minoraban a intensidade da dinámica.
Paralizouse o traballo comunitario e a organización de
actividades de grupo.

Desenvolvemento
profesional a
partir da
pandemia nos
SEAF

Cobertura de necesidades básicas e de emerxencia
(asistencial).
Priorización do ámbito escolar e das medidas de
seguridade fronte a Covid-19.

Satisfacción co servizo.
Atención telemática.

Visualización da brecha dixital.
Coordinación con centros educativos.
Suspensión de acompañamentos ao centro de saúde.
Paralización da desafiuzamentos.
Diminución dos niveis de coordinación interna.
As familias e
persoas
participantes
no SEAF

Perfís

Perfís

Aumento de familias sen contacto previo con Servizos
Sociais.

Incorporación durante a
pandemia.

Persoas con dificultades económicas puntuais, persoas
afectadas polos ERTES, traballadores/as da economía
somerxida, autónomos/as.

No servizo continúa a
atención a persoas de
longa traxectoria.
Perda de traballo.
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(Continuación Táboa 5)
Bloques
temáticos
As familias e
persoas
participantes
no SEAF

Principais achegas das educadoras familiares

Principais achegas
das familias

Necesidades

Necesidades

Necesidades emerxentes coa Covid-19: alimentación e
pago de alugueiro.

Necesidades básicas:
alimentación e vivenda.

Dificultades escolares.

Dificultades escolares.

Necesidade de alfabetización dixital.

Redución de relacións
sociais.
Problemas de xestión
familiar.

Recursos e prestacións que demandan
Recursos para a satisfacción de necesidades básicas:
tarxeta moedeiro e Ingreso Mínimo Vital.

Recursos e prestacións
que demandan
Bens de subsistencia.

Recursos TIC.

Recursos TIC.

Apoio escolar e a nivel de saúde mental en
adolescentes.

Apoio na solicitude de
prestacións económicas.

Información sobre a Covid-19.

Atención presencial.
Dotación persoal en
Servizos Sociais.
Retomar actividades grupais.

Consecuencias
globais da
pandemia e
escenario de
futuro

Modificación do escenario de traballo: achegamento
vía telemática.

Modificación do escenario
de traballo: atención vía
telemática.

Traballo en grupo e comunitario: restablecemento de
actividades grupais canceladas e novas propostas en
coordinación co tecido asociativo.

Traballo en grupo e
comunitario: cancelación de
actividades grupais.

Negativas: visibilizáronse as dificultades do sistema
educativo, brecha dixital e económica, afectou á saúde
mental de adolescentes e repercutiu a nivel profesional
(saúde, carga de traballo, tarefas asistenciais).

Atención virtual como algo
negativo.

Positivas: apoio da Xefatura de Servizos Sociais,
resposta efectiva do Concello ás necesidades básicas,
implicación de centros educativos, triunfo da
solidariedade, revalorizouse o papel da familia e dos
coidados, mantívose a boa relación coas familias de
longa traxectoria e repensouse o quefacer profesional
para a mellora.
Pasos, inciativas e reformulacións de cara a un
futuro no SEAF
Dotación de recursos humanos en Servizos Sociais.
Flexibilidade na concesión de prestacións e
personalización dos recursos.
Maior información.
Recuperar as relacións sociais e actividades grupais.

Pasos, iniciativas e
reformulacións de cara a
un futuro no SEAF
Dotación de persoal en
Servizos Sociais.
Continuar coa dinámica.
Voltar á normalidade.

Adaptación, iniciativa, autocrítica e coidado profesional.

Recuperar as actividades
grupais.

Non sobrepasar os límites, concienciarse das
posibilidades, aprender dos erros.

Recoñecer a implicación das
profesionais.

Elaboración propia. Fonte: entrevistas ás educadoras familiares e ás familias.
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Táboa 6
Resultados das entrevistas ás familias segundo a experiencia no SEAF
Cuestións

Principais achegas da familia de longa
traxectoria no SEAF (F2)

Principais achegas das familias de recente incorporación no SEAF
F1

F3

En que cambiou a Covid a
súa vida familiar?

A nivel laboral, de xestión familiar,
dificultades para a filla maior, cancelación
de formación presencial no caso da nai,
seguimento escolar online.

A nivel laboral, familiar, de
saúde, dificultades escolares
para o fillo menor, cambio de
vivenda, cancelación de
actividades grupais.

Quedei sen traballo e non conseguía recuperar a actividade
laboral debido a unha situación administrativa irregular. Os
meus fillos tiveron dificultades para afrontar o curso escolar.
O apoio escolar ofrecíase vía telemática e non contabamos
con acceso á Internet.

Como coñeceu o SEAF?

Non pertinente neste grupo familiar.

Derivación por parte da
traballadora social.

Descoñecíao. Informeime grazas a unha persoa. A “asistenta
social” derivounos á educadora familiar e, en efecto, decidín
participar a favor do benestar familiar.

Que aportou o SEAF
familiarmente?

Non pertinente neste grupo familiar.

Melloras a nivel persoal, bens
de primeira necesidade e
facilidades á hora de solicitar
algunha axuda económica.

Favoreceu a nivel escolar aos menores (clases de apoio);
persoalmente, apoióuseme durante o tempo sen traballo,
principalmente, mediante abastecemento de alimentos;
seguimento continuo a prol do benestar dos menores.

Cales foron as
consecuencias positivas e
negativas que provocou a
Covid-19 no SEAF?

Consecuencias positivas: implicación por
parte da educadora familiar.

Non pertinente neste grupo
familiar.

Non pertinente neste grupo familiar.

Que é o que máis lle gusta e
que cambiaría?

O que máis me gusta é a información
sobre dereitos. Pero, precisaríase
dotación de recursos humanos.

O que máis me gusta son
todas as actividades, atención,
programas e servizos.

Gústame, sobre todo, que ofrezan apoio aos menores e
apóianme moralmente. Pero, cambiaría a modalidade online.

Que pasos considera que se
deberían seguir de cara a un
futuro no SEAF e que
cambiaría?

Voltar á normalidade; dotación de
recursos humanos; recuperación de
actividades grupais de información.

Continuar coa mesma
dinámica.

Retomaría as actividades grupais; continuar co apoio aos
menores.

Consecuencias negativas: eliminación do
contacto cunha persoa na recepción de
chamadas (citas).

Elaboración propia. Fonte: entrevistas ás familias.
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1.

Datos profesionais
As tres profesionais son educadoras sociais. A EF3, leva case vinte anos exercendo

como tal, aínda que é recoñecida como educadora especializada3 nese posto de traballo e,
as demais, dez anos. Todas son diplomadas e graduadas en Educación Social e
complementan estes estudos con titulacións como Psicopedagoxía (EF1 e EF2) ou
Maxisterio (EF3) e algún máster como o de Orientación e Mediación Familiar (EF1). Ao que
se lle suman cursos de temáticas como violencia de xénero, menores, Servizos Sociais, etc.
Que sexan todas educadoras sociais, permite valorar como positivo este aspecto,
pois, implica que o SEAF dispoña de profesionais que deberían ter as competencias máis
adecuadas ou coherentes coas demandas do servizo (Besada, 2017), contribuíndo
favorablemente así á calidade da súa actividade. Por tanto, serán capaces de conseguir os
obxectivos que se recollen no Decreto 99/2012 para o SEAF, desempeñando un papel
ligado á acción socioeducativa coas familias, cos grupos e coa comunidade.
2.

Desenvolvemento profesional ata a pandemia
As educadoras familiares desenvolven as tarefas que lles competen dentro do SEAF.

Cabe resaltar que EF1 engade que a súa tarefa profesional se ampliaba ata outro tipo de
perfís de persoas que participaban nos Servizos Sociais, que precisaban de apoio,
orientación e acompañamento en diferentes ámbitos [“hai unha gran diversificación das
funcións”] (E1).
As tres traballaban e ségueno facendo, en clave de UTES, é dicir, en coordinación
coas traballadoras sociais, encargadas estas últimas de detectar e valorar inicialmente ás
familias e de participar no proceso de deseño de intervencións. De ser preciso, tamén o fan
no seguimento das mesmas. Este papel, vese reflectido nas aportacións das familias de
recente incorporación ao SEAF, porque ambas mencionan que grazas á “asistenta social”
(traballadora social), que as derivou ao servizo, decidiron participar. Non obstante, cabe
sinalar que no caso da F3, previamente, esta fora informada da existencia do servizo por
parte dunha cidadá, o que permite atribuír importancia á visibilidade dos Servizos Sociais.
Ademais, a EF1 e a EF3 mencionan a colaboración dunha psicóloga, conformando así o
que poderían denominarse como unidades interdisciplinares de intervención social (UNIS),
en termos recollidos polo Decreto 99/2012.
Con respecto ás funcións, a EF1 e a EF2 coinciden en indicar que poñen en práctica
a acción socioeducativa coas familias mediante un proxecto, que denominan de distinta
forma; proxecto de traballo común e compartido coas unidades familiares e individualizado,
respectivamente. No que se traballaban “as áreas de relacións familiares, relacións sociais,
saúde, educativa, laboral e de organización” (E4).
3

É unha das persoas que se formou na Escola de Educadores/as Especializados/as, previamente a que existise
a titulación de Educación Social na Universidade.
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EF3 distingue que as súas tarefas se desenvolvían dende dúas perspectivas. A
preventiva, na que, primeiramente, tiña lugar un encontro inicial coa familia e se resaltaban
os seus gustos e potencialidades [“facía (...) un primeiro tanteo cando había menores,
entón iso moitas veces quedaba aí pero tiña peso no tempo por se pasaba algunha cousa,
por se quería localizarme. Tanto, porque houbera problemas, como se quixera orientación a
nivel de tempo libre, a nivel de saúde ou de dificultades escolares, a nivel (...) de que
estudar, papeis (...).”] (E5), coa finalidade de promover a súa autonomía e o
desenvolvemento integral. E outra vencellada ás situacións de maior gravidade respecto do
ou da menor, onde se establecían uns obxectivos e un seguimento máis estrito [“cando
había algún problema ou algunha dificultade con menores (...), pois xa era un seguimento,
cuns obxectivos...”] (E5).
A EF1, fai énfase nas funcións de acompañamento, asesoramento, información e
potenciación e dinamización de recursos, sendo a información sobre os dereitos, unha das
tarefas recoñecidas pola familia de longa traxectoria (F2) como chave. Cuestión que
concorda co obxectivo “b” do Decreto 99/2012, que consiste en facilitar o acceso a recursos,
servizos ou alternativas da contorna coa intención de mellorar o seu benestar. Do mesmo
modo, vinculado a este obxectivo, hai que expresar que a educadora familiar, exteriorizaba
a transcendencia da coordinación e colaboración con programas especializados como o
Programa Abeiro4 e o programa CaixaProinfancia de La Caixa5, así como co centro de día
Arela, co gallo de “previr e atender as situacións que provoquen vulnerabilidade ou risco
social ás familias ou unidades de convivencia, ou a algún dos seus membros, con especial
atención aos menores de idade”; obxectivo “d” do Decreto 99/2012.
Concretamente, no SEAF, era fundamental a continua coordinación cos centros
escolares da zona, porque facilitaba o seguimento da escolarización dos e das menores
participantes no servizo, ademais de ser un medio para poder detectar outras necesidades
ou poder ser o fío condutor para a derivación doutras familias. Sen esquecer a coordinación
co centro de saúde, moi relevante para poder garantir o benestar nas familias a nivel
sanitario. Así pois, pódense situar a estas dúas últimas, como pezas chave no traballo coas
familias (CC). Neste senso, a EF2, valoraba a envergadura do traballo en rede, baseado na
coordinación e acción en conxunto con distintos recursos e entidades que traballan no e co
barrio e interveñen na zona correspondente ao PASS CABES: “co centro educativo, co IES
(Instituto de Educación Secundaria), co centro de saúde, co centro sociocultural (...)” (E4).
Tanto a EF1 como a EF2, poñen en valor o traballo comunitario. En Fontiñas, por
exemplo, realizábase con “Cruz Vermella, Fundación Secretariado Xitano, coa traballadora
social do Centro de Saúde de Fontiñas, co técnico de prevención da Unidade Municipal de
Atención a Drogodependencias (UMAD), co departamento de orientación do CEIP Fontiñas,
4

O Programa Abeiro está destinado á orientación, formación e apoio socioeducativo de familias monomarentais
e monoparentais, xestionado dende a entidade Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.
5
O Programa CaixaProinfancia pretende rachar co círculo de pobreza que se transmite de pais/nais a fillos/as.
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do CEIP Monte dos Postes e do IES Antonio Fraguas, con Cáritas Interparroquial, entre
outras” (E1), coa intención de conseguir o obxectivo “c” do Decreto 99/2012: “Favorecer a
integración, promoción e participación das familias ou unidades de convivencia en todos os
ámbitos da vida comunitaria (familiar, social, cultural, político e educativo)”. En comparativa,
a EF3, apunta que esta dinámica de traballo no Ensanche non é efectiva, ante a cantidade
de entidades e a amplitude de territorio a abarcar. Ao que hai que agregarlle a ausencia de
tempo suficiente por parte da profesional para poder actuar dende unha posición activa e
participativa. Aínda así, esta nomea á Acción Solidaria de Galicia (Asdegal), asociación coa
que traballaban dentro do Centro Sociocultural do Ensanche, para proporcionar apoio
escolar en xornada de tarde e outro tipo de iniciativas nas que colaboraban coa
Universidade, por exemplo [“Como estaba dividida entre a UMAD e Servizos Sociais,
soamente ía dous días (...), non se abordou como en Fontiñas (...). O Ensanche cuadriplica
o número de asociacións, hai moito tecido empresarial, de comercio (…), era inabarcable e
ademais era non funcional o feito de ter reunións todos xuntos, colexios…. (...) Entón,
empezouse cos que máis a man se ofrecían (...)”] (E5). Isto permite constatar que o
territorio no cal se actúa, inflúe nas dinámicas, sendo O Ensanche unha zona cunhas
características que dificultan o traballo comunitario, máis afianzado noutros barrios.
En materia de traballo coordinado entre PASS, a EF3, referíase a esta estratexia
como obrigatoria e insinuando que podería tornarse máis significativo. Pero, por causa do
factor tempo, simplemente, se cinguía ás derivacións de casos e a un conxunto de reunións
periódicas programadas. Este parecer contrasta coa percepción dunha “boa relación e
coordinación que existe entre PASS CABES e PASS Fontiñas” (CCE3), que dista desa idea
de coordinación puntual.
Xa

afondando

no

perfil

das

familias

que

participaban

no SEAF, estas

caracterizábanse por ter menores a cargo e por presentar problemáticas e necesidades moi
diversas, xusto como cita a EF2: “Familias nun 90% dos casos con menores ao seu cargo,
familias en situación de especial vulnerabilidade, nunha situación con recursos económicos
insuficientes, con dificultades de acceso á vivenda, con dificultades formativas e de acceso
ao mercado laboral (...), dificultades no ámbito dos menores en canto á súa escolarización,
pautas educativas, organización económica de tempo e tarefas, establecemento de
prioridades” (E4). Corrobora así a información do Decreto 99/2012 en relación ás persoas
que participan; familias dos Servizos Sociais Comunitarios, con atención prioritaria ás de
maior situación de vulnerabilidade, especialmente, a aquelas nas que os e as menores se
atopen en situación de risco de exclusión social ou pobreza infantil.
Neste sentido, a EF3, pon de relevo que a gran maioría das familias que
participaban

no

SEAF

do

PASS

Ensanche,

eran

estranxeiras.

Principalmente,

sudamericanas e monomarentais, cun pasado marcado por experiencias moi desfavorables
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[“moita muller soa, con un ou varios fillos, violencia de xénero, vidas moi duras (...).
Cóstalles adaptarse porque veñen de ambientes moi hostís”] (E5).
Adicionalmente, indicaba que entre as súas necesidades, despuntaban os
problemas de alimentación e a nivel educativo nos e nas menores. Mentres que no caso
das persoas adultas, predominaban as dificultades no ámbito formativo, a pesar de que
adoitaban contar con formación e con experiencia laboral, pero, sen homologación en
España. Era frecuente que traballasen na economía somerxida, debido a que moitos e
moitas se atopaban nunha situación administrativa irregular e, por esta razón, trataban de
buscar alternativas para sobrevivir. Ante estas condicións, non podían optar a prestacións
económicas como a Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA), de aí que sexa a zona
con menor número de solicitudes da mesma [“O Ensanche é a zona onde menos RISGAS
hai, ao non ter papeis, búscanse a vida, fan horas coidando señoras, na hostalaría (...). Ata
o último momento que non poden eles sobrevivir, non piden unha axuda”] (E5). E, de xeito
simultáneo, demandábase atención emocional.
Efectivamente, estas características son acordes ás da F3, que segue esa
tendencia. Unha familia monomarental de procedencia peruana e con menores a cargo, con
graves impedimentos para poder gozar dunha vida digna e con igualdade de oportunidades:
“É todo moi difícil aquí, cando un non ten papeis, non che dan traballo e, ter dous fillos e ser
nai solteira… para min era moi difícil” (E6).
Por engadido, cabe subliñar no discurso da EF3 a relevancia de establecer unha
relación educativa de calidade, coa fin de que a acción socioeducativa sexa efectiva.
En conxunto, pode apreciarse, que se cumpren coas actuacións do SEAF que se
nomean no marco teórico, entre as que podemos distinguir a cobertura de necesidades
básicas como a alimentación, mediante prestacións como a RISGA, procura de redución de
factores de risco a través do apoio familiar, psicolóxico e emocional, colaboración co
programa de prevención de absentismo escolar e convenios con programas específicos
como o CaixaProinfancia (Fontiñas) e, potenciación da participación social na derivación a
outras actividades de formación para persoas adultas, por exemplo.
3.

Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos Servizos Sociais
3.1.

Modalidades de traballo: presencialidade vs. teletraballo, horarios, etc.

Unha vez se declara o Estado de Alarma, a dinámica dos centros e, por
conseguinte, dos PASS, foi reorientada e reestruturada. A presencialidade e o contacto
físico quedaron nun segundo plano e, algunhas institucións, reagrupáronse. Foi o caso do
Centro Sociocultural de Fontiñas, dende o cal se ofrece o servizo, que pechou fisicamente
durante dous meses e o persoal foi trasladado ao PASS CABES, o que conduciu a un
traballo moi coordinado. No entanto, outros PASS, asentáronse no PASS Galeras.
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A EF1 e a EF2, continuaron traballando presecialmente ata decembro de 2020, xa
que era un servizo considerado esencial. Xusto nesa data, dentro do PASS CABES,
detéctase un caso de Covid-19 e, para previr posibles contaxios, decídese adoptar unha
modalidade de traballo na que, semanalmente, se alternaría a presencialidade co formato
telemático (rotacións nos postos de traballo). Esta foi unha novidade para o servizo, xa que,
ata o momento, non se levara a cabo. En contraposición, a EF3, tivo que realizar teletraballo
por circunstancias persoais, especificamente, por problemas de saúde [“grazas a este
encontro, decateime do transcendental que é buscar alternativas, como profesional, fronte a
situacións que se desatan de repente como a pandemia. Ante un problema persoal de
saúde, a modalidade online foi chave, pois, permitía non expoñerse ao contaxio”] (CCE5).
Así pois, evidénciase o auxe do uso de canles telemáticas e telefónicas.
3.2.

Cambios nas dinámicas de traballo das profesionais: carga de traballo,
coordinación, etc.

En canto á dinámica de traballo como profesionais, as tres educadoras familiares
concordan en que aumentou a carga de traballo, principalmente, porque supuxo unha
cantidade sobresaínte de familias que demandaban aprovisionamento de bens de primeira
necesidade. O Concello responsabilizouse dunha entrega de cheques para poder facerlle
fronte, como medida asistencial e inmediata e isto fixo que se readaptase a metodoloxía de
seguimento e a frecuencia das citas, tendo lugar unha por semana ou cada quince días.
Simultaneamente, expuxo en maior medida ás profesionais ao contaxio [“ao mellor víaste
con cento e pico persoas, coas que tiñas que relacionarte”] (E1), xerándolles, certa tensión.
Como resultado, demostrouse a insuficiencia de recursos humanos.
En relación á coordinación con outras entidades ou recursos (Centro de Saúde,
centros escolares), basicamente, facíase vía telefónica. Mais, cabe destacar que a
reestruturación do traballo nos PASS, repercutiu favorablemente no traballo conxunto e
coordinado, potenciándose a unión de esforzos para o ben común: “traballouse cóbado con
cóbado, moitísima solidariedade entre nós, coas educadoras dos seguintes PASS, tentamos
seguir unha liña común. Sentimento de apoio e solidariedade entre zonas” (E4).
3.3.

Modelos de acción socioeducativa: traballo comunitario, modelo centrado en
casos, etc.

Paralizouse a organización de actividades de traballo grupal. A pesar disto, no PASS
Fontiñas, revitalizáronse algúns proxectos que previamente non estaban a ter tanta
repercusión: “eramos un barrio onde faciamos mogollón de iniciativas conxuntas con todas
as entidades do barrio (...). Iso fixo que houbo outros proxectos que a nivel comunitario
estaban máis parados ou non se lles estaba prestando tanta atención (...) como o Proxecto

28
de prevención de absentismo escolar, que co tema da Covid é un proxecto que está
requirindo dunha gran intervención e dunha gran dedicación; que está dando os seus
froitos” (E1). Ademais, outras actividades de carácter grupal suspendéronse ou fóronse
axustando ás medidas sanitarias, reducindo aforos ou implementándose de forma
telemática. Isto afectou socialmente, sobre todo, a rapaces e rapazas que tiveron que
abandonar as actividades extraescolares ou deixar de facer uso do servizo de comedor
escolar. Por esta razón, víronse prexudicados/as na cobertura de necesidades básicas,
sendo unha actuación que lle corresponde ao SEAF, encargado da xestión de prestacións
para facerlles fronte. Ao igual que nalgunhas zonas o traballo comunitario quedou
estancado: “a situación a nivel comunitario foi practicamente nula durante o 2020” (E4), xa
que, no barrio de Vite, non tivo lugar ningunha xuntanza de barrio dende marzo de 2020 a
febreiro de 2021.
Profundando no comentado relativo á atención ás familias, a EF1 expresa que esta
prestábase telematicamente ou vía telefónica, pero non coa mesma intensidade ante as
medidas restritivas de mobilidade e de reunión.
4.

Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos SEAF
4.1.

Reorientación xeral no SEAF
4.1.1.

Reorientación de obxectivos, incorporación de novos obxectivos e
prioridades

Ante a necesidade e emerxencia de cobertura de necesidades básicas, priorizáronse
estas, así como a área de saúde e escolar. Focalizándonos nesta última, é preciso ter en
conta que un dos factores que incidiu, dificultando un adecuado desenvolvemento do curso
académico, foi a brecha dixital nas familias. Afectou así á igualdade de oportunidades: “Non
tiñamos Internet na casa, porque non tiña traballo e os meus fillos andaban perdidos,
perderon clases” (E6). Ante esta situación, carente dunha resposta política e institucional
axeitada, desencadeáronse iniciativas de carácter solidario e cooperativo a nivel
comunitario. Isto pode verificarse coas verbas da EF3, que aluden á recollida de material
TIC por parte do Terceiro Sector (Asdegal) e da Universidade, fundamentalmente, destinado
a familias en situación de vulnerabilidade [“fixemos unha campaña de recollida de material e
deuse material aos nenos con apoio (Asdegal), das Universidades, tablets, ordenadores…”]
(E5).
Agora ben, a parte educativa e preventiva de traballo coas familias quedou á marxe,
obstaculizando a posta en práctica do obxectivo “a” do Decreto 99/2012. Porén, mermouse
o traballo e potenciación de competencias e capacidades relacionadas coas funcións

29
parentais

e marentais, baseadas na corresponsabilidade e igualdade, afectando

negativamente ao desenvolvemento apropiado da vida en familia.
4.1.2.

Cambios na dinámica de traballo como educadora familiar: carga de
traballo, coordinación con outros e outras profesionais, con outros
servizos, dispoñibilidade de recursos

Ante a supremacía das medidas sanitarias, as profesionais tiveron que adaptarse ás
circunstancias buscando alternativas: “a Covid limitou a túa forma de traballo e tiveche que
buscar outras estratexias” (E1).
Segundo a EF1 e a EF2, a coordinación era, principalmente, coas orientadoras dos
centros educativos, para poder levar un control da escolarización telemática. Pero, resulta
rechamante que se reducise a relación co centro de saúde, por causa do detemento dos
acompañamentos. Déixase entrever que se deu preferencia ás persoas afectadas pola
Covid-19, fronte a outro tipo de enfermidades ou problemáticas a nivel de saúde. Tamén se
paralizaron os desafiuzamentos e o pago de cotas como o alugueiro, causando un “alivio”
burocrático na área de vivenda, particularmente, no PASS CABES [“respiro na área de
vivenda”] (E4). E continuáronse facendo visitas domiciliarias, antepoñendo os casos de
familias en situación de urxencia.
Iso, con respecto á experiencia do traballo das EF1 e EF2. En cambio, en relación á
EF3, como a súa tarefa profesional era completamente telemática, para poder traballar coas
familias, nun primeiro momento, o seu quefacer consistiu na atención mediante chamadas
telefónicas, ofrecendo apoio e a información sobre recursos. Resultaba moi eficaz para
aquelas persoas de longa traxectoria no servizo, pero non tanto para as de recente
incorporación [“Coa xente que xa coñecía bárbaro (...), pero coa xente nova eu notaba a
complicación, fáltache velos”] (E5). E, en canto ao horario, este non estaba delimitado.
Posteriormente, comezou a empregar WhatsApp, unha rede social de mensaxería
instantánea, que favorecía a atención coa xente máis xove [“(...) despois diso, xa me lancei
ás novas tecnoloxías, ao WhatsApp e aí xa foi fantástico (...), saben que sempre lles vou
contestar (...). Aí enganchouse sobre todo a xente xove (...), rapaces e rapazas con
dificultades de expresarse cara a cara (...), seguiron contándome máis cousas por
WhatsApp (...). Estamos ampliando as formas de comunicación.”] (E5) e, nalgúns casos, ata
se axilizaron certos procesos burocráticos [“Por exemplo, por WhatsApp, iso as señoras e
os señores xa saben empregalo (...). Había cousas que eran moito máis sinxelas por
teléfono”] (E5). No entanto, sinala que as reunións co resto de persoal do servizo foron moi
escasas, dadas as circunstancias.
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Con todo, pode asegurarse que as profesionais tiveron que reinventarse e tratar de
axustar o seu quefacer ao contexto, sumando novas tarefas e mudando as que até o
momento realizaban, en favor dunha acción socioeducativa coherente e efectiva.
5.

As familias e persoas participantes no SEAF
5.1.

Novos perfís de persoas pola pandemia

A pesar de que se continuou traballando con familias de longa traxectoria como a
F2, incorporáronse familias que anteriormente non tiveran contacto cos Servizos Sociais,
cuestión que se verifica coas entrevistas a dúas persoas representantes de familias con
esta condición (F1 e F3) e coa información proporcionada polas educadoras familiares.
Estas familias con escasa experiencia no servizo, responden a un perfil de persoas
con dificultades económicas puntuais, ante a ausencia ou retraso de ingresos, entre outras
causas, pola perda do traballo. Ampliouse así a atención a persoas nunha situación laboral
complexa [“levo agora un ano no paro, cobrando a prestación”] (E3), persoas que se
adicaban ao sector servizos (hostalaría) e foron afectadas polos ERTES, autónomos/as en
paro ante as problemáticas que supoñía o traballo dos coidados e do emprego doméstico,
persoas que traballaban na economía somerxida que quedaron sen traballo, etc. [“Houbo
moita xente que non tivera contacto con Servizos Sociais, precisamente por ese afán de
sobrevivir (...). No Ensanche foi nun dos sitios onde máis se notou, porque a xente estaba
ilegal (...), moita xente dependía de persoas na casa e de hostalaría. Foi xente que sempre
se mantivo, ben ou mal, pero mantívose, moitísimas persoas novas, moitos nenos”] (E5).
Así pois, implicou un avance cara ao universalismo proporcional, agrandando límites,
abrindo os Servizos Sociais a persoas que tradicionalmente non se tiñan en conta. Persoas
con dificultades puntuais, con carencia económica para o pago de alugueiro, de
subministros ou para mercar produtos de primeira necesidade. Reproducíndose, desta
maneira, un labor asistencialista ou “remedial”, afastado da perspectiva transformadora na
que deben traballar os e as educadoras sociais.
5.2.

Comparativa entre antigas e novas necesidades xurdidas pola Covid-19

Tendo presentes as características das persoas participantes, acentuáronse as
necesidades básicas como a alimentación e a vivenda. Os obxectivos, que tiveron que ser
reformulados, centráronse en tratar de “cubrir a base da pirámide de Maslow, (...) que pouco
ten que ver co traballo que dende a Educación Social se vén desenvolvendo (...).
Converteuse en puro e duro asistencial, (...) esas necesidades básicas tiñan que xa estar
garantidas por defecto, nun verdadeiro sistema de protección” (E4).
Ademais, adquiriron protagonismo as dificultades a nivel educativo, xa que os e as
menores deixaron de acudir presencialmente aos centros escolares e, a modalidade de
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docencia telemática, coartou a igualdade de oportunidades á hora de acceder á educación
regrada. Maiormente, en menores en situación de vulnerabilidade [“retraso escolar
especialmente nos nenos de familias vulnerables”] (E4), aspecto a comprobar na
experiencia do fillo menor da F1, da filla maior da F2 e dos fillos da F3. Contrasta con que
os irmáns dos fillos das dúas primeiras familias mencionadas, maior, no caso da F1 e,
menor, no caso da F2, aos que non lles afectou significativamente. As causas poden
relacionarse co factor social e económico e visibilizouse e profundouse a brecha dixital,
obtendo como resultado a necesidade de alfabetización dixital e de acceso a recursos TIC.
Continuando coas problemáticas vinculadas á educación regrada, cómpre engadir
que, ante o medo ao contaxio, o absentismo escolar aumentou ao comezo do curso
2020-2021, pero, segundo a EF1, experimentouse mellora na escolarización dende entón.
Por outro lado, as actividades grupais suspendéronse, polo que se perderon os
vínculos con outras persoas. En todo caso, si que se desenvolveron algúns cursos vía
online, como o que participou a persoa representante (nai) da F2, ofertado polo Concello.
Igualmente, hai que manifestar que o confinamento impactou nas dinámicas
familiares. A ausencia de contacto con outras persoas, dificultou a xestión familiar nas
tarefas cotiás, tal e como se podía percibir na F2 [“comentou o complexo que resultou a
xestión familiar durante a pandemia, principalmente, afectando á súa filla maior. É
conveniente sinalar que era unha familia monomarental, sen apoio no coidado das menores
mentres realizaba tarefas imprescindibles como ir ao supermercado na busca de alimentos,
por exemplo”] (CCE3). Cun perfil de familia monomarental, na que aumentou a carga de
traballo no fogar e no rol como nai, non dispoñendo de redes de apoio. Así mesmo,
visibilizáronse outras consecuencias colaterais derivadas da pandemia que incidiron no
clima relacional da familia, como pode ser o cambio de vivenda no caso da F1.
5.3.

Recursos e prestacións que se demandan

Ante as necesidades que preceden, por unha banda, demandáronse recursos para
satisfacer necesidades básicas como a vivenda ou a alimentación, tal e como se pode
verificar nas entrevistas ás familias de recente incorporación: “axudáronme con cousas que
lle fan falla a un, con comida (...), e iso agradézollelo moito a eles porque agora non podería
vivir [sen ser] baixo un teito” (E2) e “a nivel persoal, tamén me axudaron no período de
tempo no que estiven sen traballo. Principalmente, no que se refire ao abastecemento de
alimentos” (E6). Entre outras, é de recibo salientar a tarxeta moedeiro, como unha das
alternativas para darlles resposta, ao igual que o Ingreso Mínimo Vital.
A brecha dixital, tamén conduciu á demanda de recursos TIC (ordenadores, acceso
á Internet), coma no caso da F3, esencialmente, para poder continuar co curso escolar
ofrecido de forma online. En paralelo, solicitouse formación en competencias TIC, moi
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necesaria para as familias con fillos/as en idades temperás: “a capacidade de acceso ás
aulas virtuais, moitas das persoas coas que traballamos tiñan moitas dificultades para
acceder. Si que nos desprazamos ou lles diciamos como entregar esas tarefas. É dicir,
cando eran rapaces preadolescentes si que sabían, pero os pequenos… Tirouse polo papel.
Aínda tendo acceso a ordenador non sabían utilizalas” (E4).
En relación ao ámbito escolar, sobresae a necesidade de apoio escolar, na que fai
énfase a F3: “Con respecto aos meus fillos a situación tamén se complicou a nivel
académico, debido a que estaban a recibir apoio escolar no Ensanche e o feito de deixase
de ofrecerse presencialmente, repercutiu neles negativamente” (E6). Ademais, estase a
demandar apoio a nivel de saúde mental en preadolescentes por parte dos equipos de
orientación dos centros escolares.
Do mesmo modo, solicitouse información sobre a Covid-19 e reclamouse equidade
no acceso ao sistema de saúde para as persoas en situación administrativa irregular,
particularmente, no Ensanche.
Complementando coa experiencia das familias, a F2 e a F3, de recente
incorporación, piden que se retome a atención presencial e as actividades grupais. Non
obstante, a de longa traxectoria (F2), tamén engade a necesidade de dotación de recursos
humanos, de profesionais, estando estas demandas en sintonía coas das educadoras
familiares, cando describían como se tivo que reorientar o servizo.
5.4.

Modificación do escenario global de traballo coas familias, traballo en grupo e
comunitario.

Respecto do traballo con familias, como se vén comentando, tiveron que modificarse
as formas de achegamento ás mesmas, vía telemática e/ou telefónica, ocasionando
problemáticas para as persoas participantes [“achegou moito descontento coa atención
telefónica á hora de concertar as citas de seguimento, pois, recentemente, substituíuse á
persoa encargada deste labor por unha “centralita” que non é accesible para moitas persoas
participantes no servizo”] (CCE3). Incluso, a EF3, desprazouse no seu vehículo particular.
En relación ao traballo en grupo, algúns dos programas que levaban a cabo, en
coordinación con outros recursos, canceláranse, tal e como expresaban as familias e as
educadoras familiares. Pero, estanse volvendo a retomar vía telemática, como as clases de
lingua española que se ofertaban en Fontiñas e estanse intentando organizar algunhas
iniciativas en coordinación co tecido asociativo a curto prazo no Ensanche [“agora a
asociación Asdegal, a finais de mes, queremos facer unha reunión (...), depende das
normas…, facer un tema de maxia e alimentación, e despois de aí váiselles dicir para ter
máis habilidades para pedir citas… cousas útiles”] (E5). Porén, ante unha posible mellora
das circunstancias, procurarase recuperar a actividade grupal, necesaria para o
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cumprimento do obxectivo “f” do Decreto 99/2012, fundamentado na promoción de espazos
de encontro de formación para proxenitores, nos que compartir experiencias e traballar na
educación familiar. No entanto, estase a seguir unha tendencia similar co traballo
comunitario, que se tornara inexistente.
6.

Consecuencias globais da pandemia e escenario de futuro
6.1.

Consecuencias negativas e positivas

Entre as consecuencias negativas, plasmáronse as dificultades que presenta o
sistema educativo para afrontar a situación. Evidenciouse a brecha dixital [“constatou moito
máis a brecha dixital entre familias (...), para a cal educación ou a Xunta non está a dar
unha resposta inmediata”] (E1) e económica [“acentuáronse as diferenzas en persoas que
xa estaban en situación de vulnerabilidade, (...) por educación, por acumulación de
débedas...”] (E4). Aos e ás adolescentes repercutiulles a nivel de saúde mental e afectou ás
relacións sociais, aspectos con posibilidades de manter unha relación causa-efecto.
Ademais, proxectouse a necesidade de aprovisionamento de recursos humanos no servizo,
ante a sobrecarga de traballo e algunha baixa laboral [“Estiven de baixa ano e medio e
como ninguén me substitúe (...)”] (E5).
Nesta mesma liña, por parte de todas as educadoras, percibiuse que influíu
desfavorablemente a nivel emocional [“custo persoal e humano moi importante, houbo
moitísimo estrés e ese estrés non foi recoñecido”] (E5) e a acción socioeducativa
converteuse, practicamente, asistencial.
Mentres tanto, incidiu positivamente no servizo, porque se detectou un gran apoio da
Xefatura de Servizos Sociais e existiu unha efectiva resposta por parte do Concello ás
necesidades básicas. Sumadas a estas, a EF1 recoñeceu a implicación do persoal dos
centros escolares, o que facilitaba o desenvolvemento académico dos e das menores. Así
mesmo, a EF2, apreciou valores como a “solidariedade e volver a valores primarios da
familia, o coidado, o coidarse uns a outros, o realmente importante, o coidado da saúde”
(E4). E continuouse mantendo boa relación con algunhas familias de longa traxectoria no
servizo (EF3).
Profesionalmente, todas as educadoras familiares coincidían en que supuxo un
esforzo de adaptación ás circunstancias. A EF1 puxo énfase no desenvolvemento do
enxeño, no autocoñecemento e no traballo da intelixencia emocional [“transmitiu unha
actitude de superación como persoa e como profesional, ao conseguir facer fronte a unha
situación tan adversa como a que se estaba a vivir”] (CCE1) e a EF2, en que serviu para
aproveitar o tempo para poder deterse e reflexionar sobre as actuacións [“foi un parón
obrigado na intervención, pero moitos de nós aproveitamos o tempo tamén para repensar
as cousas e prepararnos agora mesmo para os retos que veñen (...). E a importancia de
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reflexionar as actuacións (...) e parar e non pasa nada, e reflexionar e ver onde estamos”]
(E4), de cara a un futuro mellor (innovación).
6.2.

Pasos, iniciativas e reformulacións a seguir de cara a un futuro no SEAF

Tendo en conta as consecuencias e as necesidades que se foron detectando, os
pasos a seguir deberían implicar unha dotación de recursos, cuestión que apoian tanto a
EF2 como a EF3, humanos (F2) e económicos. Flexibilidade á hora de conceder
prestacións e personalizar os recursos, vinculada esta medida coas que se propoñían
dende a Asociación de Directoras e Xerentes de Servizos Sociais para afrontar as
consecuencias da Covid-19.
Ao mesmo tempo, reclámase a oferta de información aos e ás proxenitoras,
restablecer as relacións entre iguais e as formacións grupais; aspectos que comparten tanto
as profesionais como as familias.
Ponse o acento, por parte das tres educadoras familiares, na importancia de atender
ao papel como profesionais, como educadoras sociais, posto que, como tales, elas aluden á
capacidade de adaptación ás circunstancias [“labor de formas diferentes e ser flexibles na
implementación do noso traballo e adaptarse ás circunstancias”] (E1), [“O bo da Educación
Social é saberse adaptar ás situacións”] (E5), de estar estar abertas, como chave para a
acción socioeducativa. Pero debe acompañarse coa iniciativa e implicación [“manifestou
moita satisfacción co servizo, destacando o papel da educadora familiar como apoio”]
(CCE2); [“fai moito fincapé na enorme satisfacción co traballo que leva a cabo a educadora
familiar, valorando os seus esforzos”] (CCE3), que valoran positivamente as familias, coa
transcendencia de facer autocrítica e de velar polo coidado profesional.
En todo caso, cómpre deixar de ser “apaga lumes”, como cita a EF1 e “aprender do
ocorrido estes meses e intentar minguar as futuras consecuencias en persoas
especialmente vulnerables, coas que traballamos” (E4). Hai que concienciarse das
posibilidades como profesionais e como servizo, non sobrepasar os límites, non volver a
cometer os erros do pasado, cuestión na que incide a EF2: “pensar que situacións de crise
tales como a que vivimos non nos pode levar anos por diante (...). O noso coidado, vímonos
moi sobrepasadas, fómonos para casa moitos días moi tocadas”; “entender que os recursos
son insuficientes e non se pode chegar a todo. E que chegar a todo mal tampouco é a
solución, seguro” (E4).
Así e todo, este panorama, contrarréstase coa percepción de satisfacción por parte
das familias. Fundamentalmente, daquelas de recente incorporación coa dinámica
establecida ata a data, valorando favorablemente o apoio das profesionais: “Sobre o servizo
non me podo queixar, estou mou contenta, estou moi feliz” (E6).
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Conclusións e Contribución á Mellora das Competencias Profesionais
Unha vez presentado o traballo, pode concluírse que se alcanzaron os obxectivos
previamente establecidos. No marco teórico, especialmente, abordouse a incidencia da
Covid-19 no desenvolvemento dos Servizos Sociais Comunitarios dende unha perspectiva
xeral. Mentres que na investigación, coas experiencias das educadoras familiares e das
familias que participan no SEAF de Santiago de Compostela, reflectíronse, as
consecuencias positivas e negativas que a pandemia ocasionou no mesmo SEAF do
Concello de Santiago de Compostela.
En primeiro lugar, as educadoras familiares foron explicando como se reorganizou a
dinámica dos centros. A presencialidade, tan valorada para poder traballar coas persoas,
tarefa dos e das educadoras sociais, pasa a ocupar un segundo plano nun contexto
marcado pola preocupación pola saúde, polo contaxio da Covid-19. Conseguintemente,
ante unhas circunstancias novidosas, tanto o papel das educadoras familiares, como a
estrutura organizativa do propio servizo, mudan e iníciase un proceso de adaptación ás
medidas sociosanitarias que se establecen por parte do Goberno e ás necesidades das
persoas participantes, con tal de garantir un servizo considerado como esencial.
Reagrupáronse algúns dos centros, as chamadas telefónicas e o mundo das TIC adquiriron
protagonismo na actividade cotiá e reestruturáronse os horarios. A organización de
actividades grupais e o traballo comunitario cancelouse, a carga de traballo aumentou e a
solidariedade e a unión de esforzos foi chave para encarar as adversidades.
O novo contexto afectou ao desenvolvemento profesional das educadoras familiares,
tendo que poñer en práctica a capacidade de reinventarse, vencellada á condición que
deben de interiorizar os e as educadoras sociais, como profesionais abertos e abertas,
flexibles e con capacidade de adaptación. Por tanto, puido constatarse, que o traballo coa
cidadanía, sendo esta diversa e heteroxénea, nunha realidade dinámica, en constante
cambio, require da actuación de profesionais da Educación Social. Por engadido, as
necesidades básicas non estaban cubertas e, en conxunto con outras entidades que
traballan en coordinación co SEAF, tentouse levar a cabo un traballo en coordinación e
conxunto para afrontar a situación de urxencia. De aí que o quefacer profesional tornouse,
practicamente, asistencialista, afastado da vertente transformadora na que os e as
educadoras sociais deben traballar coa finalidade de alcanzar o verdadeiro cambio social.
Nesta liña, cabe mencionar que comezaron a participar no servizo novos perfís de
familias, tales como os que se entrevistaron en calidade de familias de recente
incorporación, froito das consecuencias da pandemia. Aínda que se abriu o servizo a
persoas con necesidades puntuais, xa que demandaban axudas económicas para cuestións
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básicas e bens de primeira necesidade, si que ao mesmo tempo, tivo un impacto negativo
naquelas persoas coas que xa se traballaba previamente.
Tanto familias, como profesionais, concordan en que se incrementou a brecha dixital,
que afectou, especialmente, a nivel académico nos e nas menores en situación de
vulnerabilidade, tendo estes e estas dificultades de acceso ás TIC para continuar co curso
escolar. Igualmente, demandouse apoio escolar e a nivel de saúde mental nos e nas
adolescentes. E confirmáronse as dificultades de xestión familiar ante o confinamento.
Como consecuencias negativas, á parte das necesidades comentadas, as
educadoras familiares están de acordo en que a súa saúde se viu prexudicada, derivando
en problemas de estrés debido á carga de traballo. Ao que se lle pode sumar a tensión que
lles xeraba cumprir coas medidas sanitarias por medo ao contaxio. E a nivel positivo, si que
se destacou o apoio por parte da Xefatura, a resposta por parte da Administración local e
fíxose fincapé na envergadura do papel das entidades que axudaron en coordinación co
servizo a afrontar a situación, dende unha postura de solidariedade. Por outro lado, as
familias incidiron na efectividade da atención presencial fronte á virtual ou telefónica.
En todo caso, existe concomitancia na demanda de recursos, sobre todo, humanos
e económicos e na necesidade de retomar as actividades grupais. Adicionalmente, as
educadoras familiares sinalan que serviu para poder frear e reflexionar sobre a actividade
que se estaba levando a cabo no servizo, como unha autoanálise para prosperar.
Ante estes resultados, que esbozan un pasado e unha realidade susceptible de
mellora, e que converxen en moitos aspectos co marco teórico, pódese determinar que o
Estado de Benestar e os Servizos Sociais teñen un débil desenvolvemento e que as
desigualdades incorren en maiores dificultades para poder (sobre)vivir neste contexto de
pandemia. Por esta razón, faise unha chamada a todos os axentes sociais, a colaborar na
posta en marcha dun plan de cambio, orientado ao benestar da cidadanía e da calidade de
vida. Pensando nun futuro, incumbe que se establezan uns obxectivos comúns, unha acción
coordinada e en rede entre os axentes sociais ou entidades (centros educativos,
asociacións, ONGs, Administración pública, centros de saúde, etc.) e se dispoña de
recursos suficientes. De non ser desta maneira, a tarefa dos Servizos Sociais continuará
sendo asistencialista, puntual e afastada do benestar profesional. Sen esquecer a
envergadura da resiliencia e do autocoidado como profesionais.
Visibilizouse así a importancia de investigar, de obter coñecemento, de análise e
investigación dos contextos sociais e educativos, como función que lles corresponde aos e
ás educadoras sociais. Para dar a coñecer tanto á sociedade en xeral, como ao ámbito
académico-científico, aquelas necesidades en prol da mellora e avance da sociedade e
darlle sentido ás accións socioeducativas; co obxectivo de realizar boas prácticas. Neste
caso, dende a Universidade, focalizando a investigación no contexto de educación familiar e
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de desenvolvemento comunitario, ligado ao ámbito de Servizos Sociais Comunitarios da
Educación Social.
Cómpre abrir as miradas das persoas, nun momento no que a máscara tamén fai
que nos concentremos nestas para axudar a comprender as reaccións. Deben
concienciarse, tanto a persoas participantes no servizo e a sociedade en xeral, de que os
Servizos Sociais son universais e esenciais, que os e as educadoras sociais, somos
profesionais que temos recoñecido a nivel lexislativo o noso papel nos mesmos, dentro da
Administración pública. Asemade, é un convite a interesarse por este ámbito por parte do
alumnado de Educación Social. Como un ámbito que brinda a oportunidade de traballar con
perfís de persoas de moi diversa índole e en clave de rede con outras entidades e
profesionais (traballo inter e multidisciplinar), creando sinerxías.
Así e todo, co desenvolvemento deste TFG, foise capaz de profundar no papel da
Educación Social dentro deste ámbito e, concretamente, dentro do Servizo de Educación e
Apoio Familiar dos Servizos Sociais, como axentes de cambio, apoiando e acompañando ás
persoas, ás familias, nun proxecto de vida digna, con calidade e benestar, priorizando
sempre o interés superior dos e das menores.
Para complementar, cabe salientar que foi todo un reto executar esta modalidade de
TFG, ante a escaseza de experiencia en investigación. Se ben é certo que se puxeron en
práctica contidos traballados teoricamente ao longo do grao e púidose experimentar unha
das tarefas como futura educadora social, consistente na análise da realidade dende unha
perspectiva socioeducativa e, ao mesmo tempo, como futura investigadora, a barallar como
posible saída profesional. O que permite cualificala como unha experiencia enormemente
enriquecedora tanto, persoal, como profesionalmente.
Así mesmo, é preciso indicar que na fase empírica da investigación, puiden
comprobar a relevancia da flexibilidade dentro da investigación en Ciencias Sociais, ligada á
metodoloxía cualitativa, onde as experiencias das persoas coas que se traballa para obter
saber, son o verdadeiramente substancial do estudo. Tal e como se comenta no caderno de
campo, cuestións loxísticas, carga de traballo das profesionais, disposición das familias a
colaborar, modalidade telemática, etc., foron algúns dos obstáculos a sobrepasar, pero, en
conxunto, o resultado foi moi satisfactorio. Non obstante, si que se botou en falta a óptica do
ámbito da política. Aínda que se valorou a entrevista á persoa responsable do departamento
de Servizos Sociais do Concello, como peza do puzzle que contribúe ao desenvolvemento
dos Servizos Sociais, as circunstancias antepuxeron outras perspectivas.
Con todo, pódese afirmar que a Educación Social é máis necesaria ca nunca, nun
contexto no que as necesidades sociais se incrementaron. Como educadores e educadoras
sociais, trataremos de tecer redes e construír relacións cos diferentes axentes da
sociedade, na busca dun futuro sostible e de benestar social.
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Anexos
Anexo A. Aproximación ás Funcións dos/as Educadores/as Sociais nos Servizos
Sociais Comunitarios ao SEAF
Funcións dos/as educadores/as sociais nos
Servizos Sociais Comunitarios

Funcións dos/as educadores/as sociais no SEAF
dos Servizos Sociais Comunitarios

1.

Identificación e atención de situacións de
risco e/ou exclusión social, con especial
atención ás unidades de convivencia e
ás/aos menores de idade.

1.

Detección e valoración de situacións de
risco e/ou exclusión no territorio para
reforzar a función anticipatoria e
preventiva.

2.

Realización de informes socioeducativos.

2.

Realización de informes socioeducativos.

3.

Deseño, execución e avaliación de plans,
programas e proxectos socioeducativos
en materia de prevención das situacións de
exclusión social.

3.

Elaboración de plans, programas e
proxectos socioeducativos: itinerarios
personalizados de inserción asociados
ás prestacións de rentas mínimas,
proxectos de melloras na convivencia
familiar, etc.

4.

Intervención e seguimento das familias
nas que se realizase derivación aos
servizos sociais especializados de menores,
de cara á mellora da súa calidade de vida.

4.

Intervención e seguimento das familias
nas que se realizase derivación aos
servizos sociais especializados de
menores.

5.

Realización de propostas de derivación
aos servizos sociais especializados, así
como seguimento e posterior apoio nos
procesos de inclusión social.

5.

Acompañamento profesional en
propostas de traballo individual, familiar,
grupal e comunitario. Traballo en rede.

6.

Información, orientación e asesoramento
dos recursos socioeducativos do
territorio e servizos sociais que permitan
paliar as dificultades na comunidade.

6.

Ofrecer información sobre as finalidades
e recursos que ofrece o sistema,
mediante canles adecuadas.

Elaboración propia. Fonte: CEESG (2018); Varela e Morán (2018).
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Anexo B. Perfil de Educador/a Social como Educador/a Familiar e de
Desenvolvemento Comunitario
Perfil de educador/a social como educador/a familiar e de desenvolvemento comunitario
Definición
Profesional que:
-

Trata de favorecer e colaborar: creación de situacións para que as familias tomen conciencia das
súas capacidades e dos recursos necesarios para afrontar as dificultades e satisfacer as súas
necesidades básicas.
Colaborar, dende a educación, nos procesos de integración, desenvolvemento e mellora de calidade
de vida e relación dos membros do grupo familiar.
Potenciar a mellora comunitaria.

Competencias específicas
Saber

Saber facer

Saber ser

Coñecer os supostos e fundamentos
teóricos da intervención
socioeducativa e os seus ámbitos
de actuación.

Saber utilizar os procedementos e
técnicas socio-pedagóxicas para a
intervención, a mediación e a análise
da realidade persoal, familiar e
social.

Competencia ética e filosófica,
ter unha actitude empática,
respectuosa, solidaria e de
confianza.

Coñecer as políticas de benestar
social e a lexislación que sustentan
os procesos de intervención
socioeducativa.

Identificar e diagnosticar os factores
habituais de crise familiar e social, e
desenvolver unha capacidade de
mediación para tratar con
comunidades socioeducativas e
resolver conflitos.

Coñecer as características
fundamentais dos entornos sociais e
laborais de intervención.

Deseñar, aplicar programas e
estratexias de intervención
socioeducativa nos diversos ámbitos
de traballo.

Coñecer os supostos pedagóxicos,
psicolóxicos e sociolóxicos que
están na base dos procesos de
intervención socioeducativa.

Xestionar estruturas e procesos de
participación e acción comunitaria.

Coñecer os estados evolutivos da
poboación coa que se traballa.
Coñecer a teoría e a metodoloxía
para a avaliación en intervención
socioeducativa.
Coñecer os fundamentos do deseño
e o uso dos medios didácticos para
a intervención socioeducativa.
Coñecer os factores biolóxicos,
ecolóxicos e ambientais que afectan
aos procesos socioeducativos.

Elaboración propia. Fonte: ANECA (2003).
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Anexo C. Criterios de Selección da Mostra de Profesionais
PASS

Educadora/s Familiar

Ubicación

CABES

Sandra Ferreño García

Periferia

Conxo

Cristina Escourido Rapa

Centro

Pilar Sabio Sanz
Ensanche

Centro
Cristina Escourido Rapa

Fontiñas

Margarita Vázquez Teo

Periferia

Galeras - Porta do Camiño

María del Carmen Ces Gens

Centro

Rural

María del Carmen Ces Gens

Periferia

San Lourenzo

María del Carmen Ces Gens

Periferia

Elaboración propia. Fonte: Concello de Santiago de Compostela (2020).
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Anexo D. Guión da Entrevista ás Educadoras Familiares
Datos de identificación da entrevista
Entrevistadora:
Lugar:
Data:
Modalidade:
Duración:
Institución de referencia:
1.

2.

Datos profesionais
-

Persoa entrevistada

-

Posto de traballo

-

Antigüidade no posto

-

Formación

Desenvolvemento profesional ata a pandemia
-

Características xerais do labor profesional que veu desenvolvendo ata a pandemia:
organización xeral, áreas de atención, programas, funcións, persoas destinatarias,
necesidades/dereitos de referencia, modelos de actuación…

3.

Concretamente no SEAF?

Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos Servizos Sociais
-

Como foi a reorientación xeral do traballo nos PASS de servizos sociais?,
●

Modalidades de traballo: presencialidade vs. teletraballo, horarios, etc.?

●

Como cambiaron as dinámicas de traballo das profesionais (carga de
traballo, coordinación, etc.)?

●

Modelos de acción socio-educativa? Comunitario, grupos, modelo centrado
en casos...

4.

Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos SEAF
-

Como foi a reorientación xeral do SEAF?
●

Como se reorientaron os obxectivos? Incorporáronse novos obxectivos?,
establecéronse outras prioridades?

●

Como cambiou a súa dinámica de traballo como educadora familiar? (carga
de traballo, coordinación con outros e outras profesionais, con outros
servizos, dispoñibilidade de recursos, ...)
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5.

As familias e persoas participantes no SEAF
-

Incorporáronse ao SEAF novos perfís de persoas pola pandemia

-

Comparativa entre as antigas e as novas necesidades xurdidas pola COVID

-

Que recursos ou prestacións se demandan (técnicas, materiais, económicas)?

-

Como se modificou o escenario global de traballo coas familias? Que pasou co
traballo en grupo? E a nivel de traballo comunitario?

6.

Consecuencias globais da pandemia e escenario de futuro
-

Cales foron as consecuencias máis negativas? Trouxo algo de positivo a pandemia?

-

Atendendo ao escenario que se debuxa, que pasos/iniciativas/reformulacións
considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF?
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Anexo E. Guión da Entrevista ás Familias
Datos de identificación da entrevista
Entrevistadora:
Lugar:
Data:
Modalidade:
Duración:
Institución de referencia:
Cuestións para familias de recente incorporación no servizo
-

*En que cambiou a COVID a súa vida familiar? Ou que aspectos da súa vida familiar
cambiaron coa COVID (relacións familiares, economía, atención a crianzas, atención
a maiores, cuestións escolares, cuestións laborais...)

-

Como coñeceu o SEAF e que lle impulsou a participar das súas iniciativas?

-

Que lle aportou familiarmente o traballo do Servizo de Educación e Apoio
Familiar (SEAF) (en que ámbitos familiares houbo melloras?)

-

*Que é o que máis lle gusta do SEAF? E o que cambiaría?

-

*Que pasos considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF?

Cuestións para familias de longa traxectoria no servizo
-

*En que cambiou a COVID a súa vida familiar? Ou que aspectos da súa vida familiar
cambiaron coa COVID (relacións familiares, economía, atención a crianzas, atención
a maiores, cuestións escolares, cuestións laborais...)

-

Cales foron as consecuencias positivas e negativas que provocou a Covid-19
no Servizo de Educación e Apoio Familiar (SEAF) (valorar o escenario global
de traballo, que cambios se produciron)?

-

*Que é o que máis lle gusta do SEAF? E o que cambiaría?

-

*Que pasos considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF?

As cuestións marcadas co símbolo (*) repítense en ambos casos.
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Anexo F. Autorizacións Asinadas para a Gravación das Entrevistas
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Anexo G. Caderno de Campo (CC)
●

Día 4 de maio de 2021

-

Entrevista EF1 (CCE1)
Primeira entrevista do TFG. Moitas inquedanzas e ilusión por comezar coa parte

empírica do traballo e establecer o contacto coas persoas seleccionadas para as
entrevistas.
A modalidade online, ao principio, xerou certas dificultades á hora de acceder para a
profesional. Quizais pola pouca experiencia de uso da ferramenta Teams, coa que
traballamos a diario na Universidade.
Dende un primeiro momento a relación coa entrevistada foi moi fluída. Ela amosou
disposición de respostar a todas as cuestións a formular e, de ser requirido, profundaría
tamén nos aspectos que se indicasen. Deixando entrever que me ía facilitar toda a
información que precisase. O que suscitou confianza cara a ela.
Percibín a importancia do traballo cos centros escolares e do traballo comunitario.
Ao igual que da coordinación e boa relación, fundamentalmente, co PASS CABES.
Notouse a frustración respecto da resposta á situación por parte da Administración a
nivel autonómico. Aínda ten moitos desafíos que superar. Ademais, reivindicou a
necesidade de recoñecemento ao servizo por parte do Goberno, como esencial.
Cabe facer énfase en que transmitiu unha actitude de superación como persoa e
como profesional, ao conseguir facer fronte a unha situación tan adversa como a que se
estaba a vivir.
En xeral, reparei na facilidade de palabra da profesional e na experiencia e control
sobre o tema.
●

Día 7 de maio de 2021

-

Entrevista F1 (CCE2)
A pesar de xa ter un primeiro encontro coa EF1, esta entrevista ocasionoume moito

máis nerviosismo, principalmente, porque nunca tivera a oportunidade de entrevistar a unha
persoa vía telefónica. Ao que cómpre engadirlle que, ao mesmo tempo, estaba moi
agradecida da súa participación desinteresada como cidadá.
A pesar de que non puiden distinguir visualmente certas reaccións por parte da
persoa entrevistada, si que me deu a sensación de que se atopou comodamente en toda a
entrevista. Ademais, mostrouse moi amable e aberta a contestar na medida do posible a
todas as preguntas a formular.
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En resumo, manifestou moita satisfacción co servizo, destacando o papel da
educadora familiar como apoio. Tamén cabe resaltar a súa colaboración coa Asociación
Amigos e a participación no Programa de La CaixaProifancia. Isto permíteme reflexionar
sobre a necesidade de estar en contacto con outras persoas, realizando actividades a prol
do ben, xa non só individual, senón, común. Aspecto que se viu prexudicado por mor da
pandemia, que derivou na suspensión de actividades grupais e presenciais.
-

Entrevista F2 (CCE3)
Estaba moi emocionada de poder levar a cabo a entrevista de forma presencial con

unha das persoas coas que traballara durante o meu Prácticum II da carreira. Ambos
aspectos facilitaron o seu desenvolvemento.
Penso que a persoa entrevistada sentiuse moi a gusto respostando, achegando a
súa experiencia e parecer sen ningún tipo de problema.
En relación á información que expuxo, comentou o complexo que resultou a xestión
familiar durante a pandemia, principalmente, afectando á súa filla maior. É conveniente
sinalar que era unha familia monomarental, sen apoio no coidando das menores mentres
realizaba tarefas imprescindibles como ir ao supermercado na busca de alimentos, por
exemplo.
Adicionalmente, achegou moito descontento coa atención telefónica á hora de
concertar as citas de seguimento, pois, recentemente, substituíuse á persoa encargada
deste labor por unha “centralita” que non é accesible para moitas persoas participantes no
servizo.
Cabe salientar que reclama con urxencia a dotación de recursos humanos, ante a
sobrecarga de traballo das profesionais do servizo e fai moito fincapé na enorme
satisfacción co traballo que leva a cabo a educadora familiar, valorando os seus esforzos.
Así e todo, considera necesaria a volta á “normalidade” e desexa con forza que se
retomen as actividades grupais canto antes.
-

Entrevista EF2 (CCE4)
Esta entrevista mantívose coa miña titora de Prácticum I e II. Ao igual que no caso

da F2, o feito de ser presencial e o previo contacto coa mesma, facilitou enormemente a
realización da entrevista.
Aínda que a axenda da mesma estaba moi completa, foi quen de buscar un espazo
de tempo para poder ter o encontro.
Esta coincidía en certas percepcións coa familia coa que traballa (F2): sobrecarga
de traballo, necesidade de dotación de recursos humanos ou demanda de actividades
grupais.
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Como profesional e incluso, a nivel persoal, o estrés e a saturación de traballo
estaban a repercutir na mesma e, por conseguinte, no servizo a ofrecer. No entanto, si que
confesou que a pandemia lle serviu para poder reflexionar e repensar o seu quefacer a prol
da mellora, atribuíndo maior relevancia ao coidado profesional.
Por engadido, no tocante á súa actividade dentro do servizo, cabe remarcar que
exteriorizou que o traballo en clave de rede e coa traballadora social é fundamental.
Concordaba coa EF1 na boa relación e coordinación que existe entre PASS CABES
e PASS Fontiñas. Probablemente, pola cantidade de tempo que levan traballando xuntas as
profesionais e porque durante a pandemia a reestruturación do servizo fixo que o PASS
Fontiñas se trasladase á CABES. Afianzando así a conexión.
En síntese, a pesar de que a pandemia tivo moitas consecuencias negativas, si que
trata de fixar a mirada nas positivas e apreciouse moita experiencia no servizo como
profesional e implicación no traballo como educadora social.
●

Día 10 de maio de 2021

-

Entrevista EF3 (CCE5)
Tiña moi boas expectativas nesta entrevista. Sabía que a profesional levaba tempo

exercendo como tal no servizo e que, seguramente, ía a ofrecerme información relevante.
Ademais, xerábame moita curiosidade o feito de que a súa modalidade de traballo fose
completamente telemática.
A entrevistada, foi quen de conformar un esquema xeral da actuación no servizo,
incidindo nas características das persoas participantes. Cun perfil de familias migrantes, na
súa maioría, de procedencia latinoamericana, con un pasado nunhas condicións moi
desfavorables e que solicitan unha cantidade inferior ao resto de PASS de prestacións
económicas. Cómpre aludir que ten a sensación de que pode ser polo afán de non pedir
axuda ata que se chega a unhas condicións de vida extremadamente afastadas do
benestar.
Chamoume moito a atención o positivismo que a profesional transmitía, pese a
atoparse nunhas condicións persoais que afectaron á dinámica de traballo. Mais, foi quen
de reinventarse.
É de recibo indicar que a modalidade online foi moi efectiva no caso das familias de
longa traxectoria no servizo e que favoreceu á relación coas persoas xoves.
Simultaneamente, facilitou a burocracia.
En particular, reclama que se poña a disposición da cidadanía un servizo de saúde
ao que poida acceder calquera persoa, posto que é un recurso esencial. E que os recursos,
en xeral, sexan individualizados.
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Comparte coas outras educadoras familiares a idea de que os e as educadoras
sociais deben ser flexibles, estar abertos e abertas a cambiar e adaptarse ao contexto, tal e
como ocorreu no seu caso. E, igualmente, que a pandemia tivo un custo persoal e humano
para as profesionais.
En conclusión, esta amosouse moi cómoda aportando as ideas, anticipándose,
incluso, a outras cuestións a abordar. Tamén se demostrou moita experiencia no servizo e
como profesional da Educación Social, dende unha postura moi reivindicativa.
Grazas a este encontro, decateime do transcendental que é buscar alternativas,
como profesional, ante situacións que se desatan de repente como a pandemia. Ante un
problema persoal de saúde, a modalidade online foi chave, pois, permitía non expoñerse ao
contaxio.
A nivel loxístico, a calidade do audio da videochamada de WhatsApp era peor que
no caso de Teams e das chamadas telefónicas. Pero, poder vernos a través da pantalla,
incidiu positivamente no encontro.
●

Día 30 de maio de 2021

-

Entrevista F3 (CCE6)
Por fin tivo lugar a entrevista coa representante da terceira familia. Unha serie de

problemas loxísticos e de dispoñibilidade retrasaran a implementación da mesma.
Evidenciando así que non sempre ocorren os feitos tal e como se planifican.
De primeiras, reparei en que a persoa estaba nerviosa e respostaba con certa
timidez. Pouco a pouco, o feito de que fose guiándoa nas respostas, permitiu que se abrise
de tal forma que ata chegou a emocionarse mentres narraba a cantidade de dificultades
polas cales tivo que atravesar, previamente e froito da emigración; insinuando que foron
verdadeiramente tráxicas.
O sufrimento da entrevistada traspasaba a liña do teléfono, vinculado co proceso de
adaptación a un novo país, sobre todo, nunhas circunstancias como as dela. A súa situación
administrativa é irregular, tiña que coidar dos fillos en soidade e a economía desta familia
era precaria. Tamén é preciso apuntar que foi complicado de afrontar por parte dos seus
fillos menores.
Recoñeceu e agradeceu en todo momento o apoio recibido por parte das
profesionais do servizo, valorando, en especial, o apoio aos seus fillos, emocionalmente e a
nivel de dotación de recursos básicos como alimentos ou a nivel académico.
Decateime, por tanto, de que a información proporcionada pola educadora familiar
do PASS Ensanche, no que participa a persoa entrevistada, encaixaba en varios aspectos
coa experiencia desta familia, emigrante e con moitas dificultades de acceso a recursos ou
servizos que teñen relación cunha cuestión de dereitos.
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Anexo H. Transcricións das Entrevistas ás Educadoras Familiares e ás Familias
Transcrición entrevista 1 (E1) á educadora familiar 1 (EF1)
Datos de identificación
Entrevistadora: María García López
Lugar: Santiago de Compostela
Data: 04/05/2021
Modalidade: Online, a través da Plataforma Teams
Duración: 31:41 minutos
Institución de referencia: Departamento de Servizos Sociais, PASS Fontiñas, ubicado no
Centro Sociocultural de Fontiñas
1. Datos profesionais
-

Persoa entrevistada: Margarita Vázquez Teo

-

Posto de traballo: Educadora familiar

-

Antigüidade no posto: case 20 anos

-

Formación:

Diplomada

e

graduada

en

Educación

Social,

graduada

en

Psicopedagoxía, Máster en Orientación e Mediación Familiar, formación en
intervención familiar, igualdade, menores, Servizos Sociais, etc.
2. Desenvolvemento profesional ata a pandemia
-

Características xerais do labor profesional que veu desenvolvendo ata a pandemia:
organización xeral, áreas de atención, programas, funcións, persoas destinatarias,
necesidades/dereitos de referencia, modelos de actuación…
EF1: As miñas funcións enmarcábanse dentro do programa de Educación e Apoio

Familiar tendo en conta a lexislación. Aínda que se traballaba con carácter preferencial con
familias con menores a cargo, o meu labor é moi diverso, pois, tamén se estendía a outras
persoas participantes nos Servizos Sociais, que, dadas as súas circunstancias (vitais,
factores estresantes, etc.), necesitaban dun acompañamento, apoio ou orientación
determinada.
Entre as funcións [“hai unha gran diversificación das funcións”] máis destacadas
está o acompañamento, asesoramento, dar a coñecer, potenciar e dinamizar os recursos,
coordinación con centros educativos e sanitarios, etc. Non obstante, con respecto a esta
última, a finalidade é crear unha estratexia de actuación conxunta para poder implementar
un proxecto de traballo común e compartido coas unidades familiares. Sobresae a
colaboración e coordinación co programa Abeiro, co centro de día Arela, co programa
específico de barrio “La Caixa Proinfancia” para romper o ciclo da pobreza e apostar pola
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escolarización e o éxito escolar, etc. Asemade, cómpre prestar especial atención ao traballo
a nivel de comunitario, que implica traballo conxunto con entidades como as mencionadas e
Cruz Vermella, Fundación Secretariado Xitano, coa traballadora social do Centro de Saúde
de

Fontiñas,

co

técnico

de

prevención

da Unidade Municipal de Atención a

Drogodependencias (UMAD), co departamento de orientación do CEIP Fontiñas, do CEIP
Monte dos Postes e do IES Antonio Fraguas, con Cáritas Interparroquial, entre outras.
-

Concretamente no SEAF?
EF1: Primaba unha coordinación continua cos centros educativos cos que lle

corresponde traballar ao PASS Fontiñas, para garantir o dereito á educación dos e das
menores mediante un seguimento da participación e da escolarización daqueles ou
daquelas que participan no SEAF. Por conseguinte, permite detectar outras necesidades e
ser o pretexto para traballar con outras familias non participantes no servizo.
Adicionalmente, a coordinación co centro de saúde é moi importante para traballar o ámbito
da saúde e da atención sanitaria coas familias.
No que se refire á forma de traballo no SEAF, faise en clave de UTES e cóntanse
coas seguintes profesionais para desenvolver o labor profesional: dúas traballadoras
sociais, unha educadora familiar e unha psicóloga [“contamos con un cuarto invitado, ou un
terzo, ou un cachiño, coa participación e apoio terapéutico da psicóloga, que é necesario
para moitas das intervencións que deseñamos”].
3. Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos Servizos Sociais
-

Como foi a reorientación xeral do traballo nos PASS de servizos sociais?
●

Modalidades de traballo: presencialidade vs. teletraballo, horarios, etc.?

EF1: Continuei traballando presencialmente durante todo o Estado de Alarma ata
decembro de 2020 [“eu acudín ao meu posto de traballo diariamente”], cando se iniciou a
modalidade de teletraballo, que previamente non se facía uso da mesma dentro do
Concello.
Os Centros Socioculturais, como o de Fontiñas, no que desenvolvo o meu quefacer
profesional, pecharon durante dous meses dende marzo e o persoal de Servizos Sociais foi
trasladado a dous Puntos de Atención de Servizos Sociais: PASS CABES e PASS Galeras.
No entanto, o PASS Fontiñas asentouse no PASS CABES e realizouse un traballo
coordinado moi afianzado [“durante a Covid os PASS estivemos moi xuntiños (PASS
CABES e PASS Fontiñas)”].
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●

Como cambiaron as dinámicas de traballo das profesionais (carga de
traballo, coordinación, etc.)?

EF1: A nivel de carga de traballo, o feito de que o Concello de Santiago de
Compostela decidira entregar cheques para o consumo de bens de primeira necesidade
(alimentos) ás familias, derivou na reestruturación e adaptación da metodoloxía de
seguimento destas. O seguimento realizábase unha vez á semana ou cada quince días
[“había que ver ás familias e houbo que organizar como ver as familias, de que maneira e
cumprindo sempre coas medidas Covid que estaban vixentes en cada momento”]. Con
todo, o traballo incrementouse [“foi un traballo distinto e diferente (...), a entrega de cheques
de alimentación foi unha sobrecarga de traballo moi grande”], xa que foron un gran volume
de familias [“ao mellor víaste con cento e pico persoas, coas que tiñas que relacionarte”] as
que se beneficiaron do cheque mencionado e, o contacto directo con estas, afectoume en
certa medida ao meu benestar, ante a exposición ao contaxio [“a tensión que che podía
causar iso sempre estaba presente, pero non deixabas de facer o teu labor”].
Cabe engadir que, sendo necesaria ante a carga de traballo, como froito da
Covid-19, non houbo unha dotación específica do cadro de persoal.
●

Modelos de acción socio-educativa? Comunitario, grupos, modelo centrado en
casos…
EF1: Detívose a organización de accións de traballo grupal con persoas maiores, co

colectivo infantoxuvenil, etc., pero, outros proxectos que estaban tendo menor auxe
revitalizáronse e están a ser eficaces [“eramos un barrio onde faciamos mogollón de
iniciativas conxuntas con todas as entidades do barrio (...). Iso fixo que houbo outros
proxectos que a nivel comunitario estaban máis parados ou non se lles estaba prestando
tanta atención (...) como o Proxecto de prevención de absentismo escolar, que co tema da
Covid é un proxecto que está requirindo dunha gran intervención e dunha gran dedicación;
que está dando os seus froitos”].
Outras actividades grupais suspendéronse e algunhas readaptáronse, establecendo
un aforo reducido [“nós faciamos unha convocatoria onde congregabamos a trinta ou
corenta familias, as informabamos, as acompañabamos e iso agora tivo que facerse en
grupos de catro persoas como máximo. E utilizando moito as vías telemáticas e espazos
moi limitados, as actividades grupais tiveron que suspenderse igual que non se fan a nivel
comunitario”].
En canto á atención presencial das familias, non se fixo coa mesma intensidade
debido ás medidas restritivas de mobilidade e reunión aplicadas, mais, si que se levaban a
cabo seguimentos e coordinación con recursos como o centro de saúde telefonicamente ou
telematicamente.
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4. Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos SEAF
-

Como foi a reorientación xeral do SEAF?
●

Como se reorientaron os obxectivos? Incorporáronse novos obxectivos?,
establecéronse outras prioridades?

EF1: Priorizáronse a satisfacción de necesidades básicas, desenvolvendo un
traballo practicamente asistencialista, tratando de paliar necesidades inmediatas. A parte
educativa e preventiva queda nun segundo plano.
●

Como cambiou a súa dinámica de traballo como educadora familiar? (carga
de traballo, coordinación con outros e outras profesionais, con outros
servizos, dispoñibilidade de recursos, ...)

EF1: Limitouse o quefacer profesional, por exemplo, dándolle preferencia ás
medidas sanitarias e a esixir ás persoas que as cumprisen [“a Covid limitou a túa forma de
traballo e tiveche que buscar outras estratexias”]. Como educadora social non fixen unha
formación específica, simplemente tiven que adaptarme ás circunstancias sanitarias [“tiven
que seguir as recomendacións (...) seguir as medidas hixiénico-sanitarias”].
Igualmente, seguíronse realizando visitas domiciliarias a aquelas familias en
situación de urxencia, pero canceláronse os acompañamentos a nivel de saúde.
No que concirne ao traballo de coordinación, mantívose, especialmente, coas
orientadoras dos centros educativos de Monte dos Postes e Fontiñas.
5. As familias e persoas participantes no SEAF
-

Incorporáronse ao SEAF novos perfís de persoas pola pandemia
EF1: O novo perfil de familias que acoden, responde a familias que antes non

colaboraban con este servizo, pois, eran persoas que traballaban na economía somerxida e
ían subsistindo. Coa chegada da Covid-19, a precariedade económica derivou na
necesidade de solicitude de prestacións a nivel económico, para cubrir necesidades
primarias como alimentación ou o pago de alugueiro de vivenda, o que as achegou a
participar no servizo [“o que puxo latente a Covid (...) foi a gran precariedade económica
que había (...), familias que levaban sen percibir catro meses unha prestación, á cal tiñan
dereito (ERTES) e que non tiñan como afrontar alugueiro e necesidades primarias como a
alimentación. O que fixemos durante un par de meses foi un labor súper asistencialista”].
-

Comparativa entre as antigas e as novas necesidades xurdidas pola COVID
EF1: Acentuouse e fíxose visible a brecha dixital, a necesidade de alfabetización

dixital, accesibilidade a recursos TIC e necesidades básicas como a alimentación.
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En relación á escolarización, esta mellorou en comparación ao inicio do curso
escolar, grazas ao proxecto de prevención de absentismo escolar [“estase conseguindo a
asistencia regular á clase”].
-

Que recursos ou prestacións se demandan (técnicas, materiais, económicas)?
EF1: Recursos informáticos como ordenadores ou sistemas de acceso a Internet

para poder continuar coa educación regrada, co curso escolar do alumnado; que abasteceu
o Programa La Caixa Proinfancia [“viuse que a brecha dixital era asombrosa no alumnado,
que a resposta das Administracións foi lenta e tardía”], pero tamén formación de como
manexar as novas tecnoloxías [“dificultades para manexar as novas tecnoloxías por parte
das familias e do alumnado”]. E sobre todo, despunta a solicitude do Ingreso Mínimo Vital,
ante as dificultades económicas das familias, mais, hai persoas que aínda non recibiron a
cuantía [“o boom foi o Ingreso Mínimo Vital, pero a maioría das prestacións non chegaron
ás persoas ou tardouse en resolver de forma inmediata”].
-

Como se modificou o escenario global de traballo coas familias? Que pasou co
traballo en grupo? E a nivel de traballo comunitario?
EF1: Houbo actividades que se levaban a cabo en coordinación con outros recursos

como as clases de lingua española que se cancelaron, pero na actualidade, hai algunhas
que se fan vía online.
6. Consecuencias globais da pandemia e escenario de futuro
-

Cales foron as consecuencias máis negativas? Trouxo algo de positivo a pandemia?
EF1: Entre as consecuencias negativas destaca que se “constatou moito máis a

brecha dixital entre familias (...), para a cal educación ou a Xunta non está a dar unha
resposta inmediata” e demostráronse as carencias do sistema educativo [“puxo en
evidencia as grandes diferenzas que había entre un centro educativo a outro na implicación
do profesorado“].
No que se refire a consecuencias positivas, por un lado, como profesional, supuxo
desempeñar o labor aplicando a modalidade de teletraballo, derivando na adaptación a un
modelo diferente de xestión. Tamén implicou o desenvolvemento do enxeño, do
autocoñecemento e da capacidade de regulación de emocións [“porque tiveche que buscar
outras estratexias que non tiñas e permitiu un coñecemento persoal”].
Por outro, poden mencionarse o apoio por parte da Xefatura, a produtividade da
estratexia que se seguiu no Concello para facer fronte ás necesidades de subsistencia en
relación a outros concellos [“foi unha das poucas que se levou a cabo respecto doutras
Administracións locais, deu desposta a moitas circunstancias e situacións persoais para
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unha subsistencia mínima”] ou o mantemento da implicación do persoal dalgúns centros
educativos cos que se traballa.
-

Atendendo ao escenario que se debuxa, que pasos/iniciativas/reformulacións
considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF?
EF1: Estar abertos e abertas á hora de levar a cabo o “labor (profesional) de formas

diferentes e ser flexibles na implementación do noso traballo e adaptarse ás circunstancias”,
como calidades que debería de ter un ou unha educadora social. Así como “ter ganas de
facer as cousas” e de poder dar resposta ás situacións.
Ao mesmo tempo, deberíase apostar polas relacións entre iguais, polas formacións
de carácter grupal e retomar a prevención [“non ser ‘apaga lumes’”].

Transcrición entrevista 4 (E4) á educadora familiar 2 (EF2)
Datos de identificación
Entrevistadora: María García López
Lugar: Santiago de Compostela, Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Data: 07/05/2021
Modalidade: Presencial
Duración: 21:01 minutos
Institución de referencia: Departamento de Servizos Sociais, PASS CABES, ubicado na
Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
1. Datos profesionais
-

Persoa entrevistada: Sandra Ferreño García

-

Posto de traballo: Educadora familiar

-

Antigüidade no posto: 10 anos

-

Formación:

Diplomada

e

graduada

en

Educación

Social,

graduada

en

Psicopedagoxía
2. Desenvolvemento profesional ata a pandemia
-

Características xerais do labor profesional que veu desenvolvendo ata a pandemia:
organización xeral, áreas de atención, programas, funcións, persoas destinatarias,
necesidades/dereitos de referencia, modelos de actuación…
EF2: Traballamos en clave de UTES, implementando un proxecto individualizado

coas familias, onde se abordaban diferentes ámbitos: “as áreas de relacións familiares,
relacións sociais, saúde, educativa, laboral e de organización”, a prol do benestar familiar.
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Igualmente, traballamos en clave de rede, con diferentes recursos e entidades do barrio ou
que interveñen na zona á que atende o PASS CABES: “(...) co centro educativo, co IES, co
centro de saúde, co centro sociocultural e os recursos que están a intervir na zona de
referencia do PASS CABES”.
No que respecta ao perfil das familias, na súa maioría, eran con menores a cargo e
con problemáticas e necesidades diversas [“Familias nun 90% dos casos con menores ao
seu cargo, familias en situación de especial vulnerabilidade, nunha situación con recursos
económicos insuficientes, con dificultades de acceso á vivenda, con dificultades formativas
e de acceso ao mercado laboral (...), dificultades no ámbito dos menores en canto á súa
escolarización,

pautas

educativas,

organización

económica

de tempo e tarefas,

establecemento de prioridades”].
-

Concretamente no SEAF?
EF2: Non figura xa que foi contestada no interior doutras cuestións.

3. Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos Servizos Sociais
-

Como foi a reorientación xeral do traballo nos PASS de servizos sociais?
●

Modalidades de traballo: presencialidade vs. teletraballo, horarios, etc.?

EF2: A pesar de que en marzo do 2020 reformulouse a atención presencial, non foi
ata finais dese mesmo ano cando, por causa dun caso de Covid-19 no centro, se crearon
burbullas de traballo nas que se alternaba unha semana presencial con unha online [“Ata
finais do 2020 non fixemos teletraballo, primeiro, porque nos nomearon servizo esencial”].
●

Como cambiaron as dinámicas de traballo das profesionais (carga de
traballo, coordinación, etc.)?

EF2: Aumentou a carga de traballo a nivel de aprovisionamento de recursos de
primeira necesidade e fíxose especialmente necesaria a coordinación cos centros
educativos.
E no que se refire ao traballo entre os PASS do concello, o apoio, a solidariedade e
a coordinación primaron durante este período [“traballouse cóbado con cóbado, moitísima
solidariedade entre nós, coas educadoras dos seguintes PASS, tentamos seguir unha liña
común. Sentimento de apoio e solidariedade entre zonas”].
●

Modelos de acción socio-educativa? Comunitario, grupos, modelo centrado
en casos…

EF2: O traballo en grupo quedou nun segundo plano [“A nivel social si que vimos
moitas dificultades e non había ningún tipo de actividade”] [“todas as actividades de ocio e
tempo libre foron practicamente suspendidas, os rapaces ao non estar escolarizados
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tampouco ían ao comedor escolar, ás actividades extraescolares, os centros socioculturais
pecharon”]. E, dende marzo de 2020 ata febreiro de 2021 non se realizou ningunha
xuntanza a nivel de barrio [“a situación a nivel comunitario foi practicamente nula durante o
2020”].
4. Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos SEAF
-

Como foi a reorientación xeral do SEAF?
●

Como se reorientaron os obxectivos? Incorporáronse novos obxectivos?,
establecéronse outras prioridades?

EF2: Priorizáronse as necesidades de carácter básico ou primario como a
alimentación [“en marzo de 2020 a prioridade absoluta das familias cambia, ímonos a
cobertura de necesidades o máis básicas posibles. (...) A maior parte do noso traballo se
destinaba a asignar vales de supermercado para un número importantísimo de familias de
Vite e de Fontiñas (...), facer solicitudes, valorar as familias e facer os rexistros. Iso xa nos
ocupaba a metade da semana. (...) A base do traballo converteuse en cubrir necesidades
básicas”] [“repartíanse 500-600 vales semanais”]. Tamén se priorizou a área escolar
[“tivemos que facer un esforzo dende o noso dispositivo para garantir a igualdade dos
menores que non podían acceder aos recursos (...) e traballo cos pais, para que estiveran
pendentes en enviar as tarefas”] e a área de saúde [“e o tema sanitario porque tardaban en
dar citas no centro de saúde, había certo temor e os nenos tiñan que seguir vacinándose”].
●

Como cambiou a súa dinámica de traballo como educadora familiar? (carga
de traballo, coordinación con outros e outras profesionais, con outros
servizos, dispoñibilidade de recursos, ...)

EF2: Paralizáronse os desafiuzamentos e o pago dalgunhas cotas como o alugueiro,
o que derivou nun “respiro na área de vivenda”. Igualmente, deixáronse de facer
seguimentos sanitarios, perdeuse certa coordinación coa área de saúde e as visitas
domiciliarias só se realizaban aquelas de urxencia [“como o tema de desprotección dos
menores”]. No entanto, a coordinación cos centros educativos era clave, de cara a garantir o
acceso á educación vía telemática, deixando visible a brecha dixital [“a non escolarización
fixo que a parte prioritaria do noso traballo fose a coordinación cos coles e garantir que os
menores cos que estabamos traballando puidesen acceder á formación online, aspecto que
non se chegou a cubrir, xerando desigualdade”].
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5. As familias e persoas participantes no SEAF
-

Incorporáronse ao SEAF novos perfís de persoas pola pandemia
EF2: Moitas familias coas que se traballaba, continuaron, pero, incorporáronse

familias con problemas a nivel económico, que anteriormente nunca participaran no servizo,
fundamentalmente, afectadas “por ERTES, autónomos que estiveron durante varios meses
sen percibir ingresos”.
-

Comparativa entre as antigas e as novas necesidades xurdidas pola COVID
EF2: As necesidades eran principalmente básicas, primarias, “cubrir a base da

pirámide de Maslow, (...) que pouco ten que ver co traballo que dende a Educación Social
se vén desenvolvendo (...). Converteuse en puro e duro asistencial, (...) esas necesidades
básicas tiñan que xa estar garantidas por defecto, nun verdadeiro sistema de protección”.
Ademais, acentuáronse as dificultades a nivel educativo [“retraso escolar especialmente nos
nenos de familias vulnerables”].
-

Que recursos ou prestacións se demandan (técnicas, materiais, económicas)?
EF2: Entre os recursos máis demandados destaca o Ingreso Mínimo Vital, ante as

dificultades económicas polas que atravesaban moitas familias [“un importante número de
persoas coas que traballamos conseguiron acceder ao Ingreso Mínimo Vital”]. Asemade,
cómpre salientar a necesidade de apoio a nivel de saúde mental en preadolescentes
esencialmente [“As consecuencias en saúde mental que aínda empezamos a ver agora e o
que queda, (...) o tema de saúde mental dos adolescentes”] e, a nivel escolar, primaba a
necesidade de formación en competencias dixitais para poder continuar coas clases, sobre
todo, en familias con menores [“a capacidade de acceso ás aulas virtuais, moitas das
persoas coas que traballamos tiñan moitas dificultades para acceder. Si que nos
desprazamos ou lles diciamos como entregar esas tarefas. É dicir, cando eran rapaces
preadolescentes si que sabían, pero os pequenos… Tirouse polo papel. Aínda tendo acceso
a ordenador non sabían utilizalas] e de apoio escolar [“estamos facendo un esforzo de apoio
escolar, non seguiron o ritmo da aula”].
-

Como se modificou o escenario global de traballo coas familias? Que pasou co
traballo en grupo? E a nivel de traballo comunitario?
EF2: Inexistencia de traballo comunitario.
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6. Consecuencias globais da pandemia e escenario de futuro
-

Cales foron as consecuencias máis negativas? Trouxo algo de positivo a pandemia?
EF2: As consecuencias negativas foron a intensificación de desigualdades a nivel

educativo e económico [“acentuáronse as diferenzas en persoas que xa estaban en
situación de vulnerabilidade, (...) por educación, por acumulación de débedas...”], os graves
problemas de saúde mental na xuventude [“agora mesmo temos moitísima demanda por
parte dos IES e dos adolescentes...”] e a perda das relacións sociais entre a cidadanía [“o
social perdeuse moito”].
Pola contra, foi positivo porque se visibilizou a “solidariedade e volver a valores
primarios da familia, o coidado, o coidarse uns a outros, o realmente importante, o coidado
da saúde”.
Non obstante, no meu caso, supuxo o detemento, reformulación e reflexión sobre as
actuacións, de cara a poder afrontar mellor os retos futuros [“foi un parón obrigado na
intervención, pero moitos de nós aproveitamos o tempo tamén para repensar as cousas e
prepararnos agora mesmo para os retos que veñen (...). E a importancia de reflexionar as
actuacións (...) e parar e non pasa nada, e reflexionar e ver onde estamos”].
-

Atendendo ao escenario que se debuxa, que pasos/iniciativas/reformulacións
considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF?
EF2: Considero chave a autocrítica, o coidado profesional [“pensar que situacións de

crise tales como a que vivimos non nos poden levar anos por diante (...). O noso coidado,
vímonos moi sobrepasadas, fómonos para casa moitos días moi tocadas”] e a
concienciación das posibilidades que se teñen como profesional e como servizo, tentando
non sobrepasar os límites, que só derivarán nunha actuación afastada da calidade
[“entender que os recursos son insuficientes e non se pode chegar a todo. E que chegar a
todo mal tampouco é a solución, seguro”]. Supón ofrecer un servizo cos recursos dos que
se dispón, mais, non son suficientes para poder atender a todas as demandas,
“necesitamos recursos persoais, persoas, técnicos. O social sempre está en crise.
Precisamos apoio administrativo (...). Igual dobrar o que temos. E senón pensar que co que
temos, a todo, non se pode chegar, e se queres chegar a todo, chegas mal”. Así e todo, é
preciso “non volver aos erros do pasado, de consumismo exacerbado”.
Aprender do ocorrido estes meses e intentar minguar as futuras consecuencias en
persoas especialmente vulnerables, coas que traballamos.
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Transcrición entrevista 5 (E5) á educadora familiar 3 (EF3)
Datos de identificación
Entrevistadora: María García López
Lugar: Santiago de Compostela
Data: 10/05/2021
Modalidade: Online, Videochamada de WhatsApp
Duración: 41:28 minutos
Institución de referencia: Departamento de Servizos Sociais, PASS Ensanche, ubicado no
Centro Sociocultural de O Ensanche
1. Datos profesionais
-

Persoa entrevistada: Pilar Sabio Sanz

-

Posto de traballo: Educadora Especializada

-

Antigüidade no posto: 35 anos vencellada á Unidade Municipal de Atención a
Drogodependencias (UMAD) e 10 anos nos Servizos Sociais

-

Formación: Diplomada e graduada en Educación Social, graduada en Maxisterio

2. Desenvolvemento profesional ata a pandemia
-

Características xerais do labor profesional que veu desenvolvendo ata a pandemia:
organización xeral, áreas de atención, programas, funcións, persoas destinatarias,
necesidades/dereitos de referencia, modelos de actuación…
EF3: O meu labor profesional desempeñábase na zona do Ensanche, “ (..) na que

levaba a parte de educación familiar” en clave de UTES, xunto a unha psicóloga, non
obstante, as miñas actuacións, principalmente, levábanse a cabo con familias con menores.
As persoas achegábanse ao centro polo “boca a boca”. No que se refire á
prevención, primeiramente, realizábase unha primeira entrevista. “Nesa primeira entrevista,
reseñaba os gustos e as cousas que lles ían ben (...) eu adoitaba enganchar. (...) Se
querías conectar con eles, calquera cousa de voleibol (popoñerlles participar en actividades
de deporte como o voleibol) sabes que ían acudir, sabes que ían ter interese”. Mantiña un
primeiro contacto e abordábanse necesidades e problemáticas diversas. Tentaba destacar
aqueles gustos ou potencialidades das persoas, de cara a poder traballar dende esa
perspectiva. Servía como punto de inicio para continuar coa acción socioeducativa ou podía
estancarse [“facía (...) un primeiro tanteo cando había menores, entón, iso moitas veces
quedaba aí pero tiña peso no tempo por se pasaba algunha cousa, por se quería
localizarme. Tanto, porque houbera problemas, como se quixera orientación a nivel de
tempo libre, a nivel de saúde ou de dificultades escolares, a nivel (...) de que estudar, papeis
(...).”].
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As persoas participantes, adoitaban responder a un perfil de familias estranxeiras,
fundamentalmente, sudamericanas [“Traballamos con máis dun 80% de xente de fóra de
Galicia, inmigrantes, xeralmente, de países de Sudamérica, moito peruano, brasileiro, moito
de República Dominicana, venezolanos…”] e monomarentais, “(...) moita muller soa, con un
ou varios fillos, (vítimas de) violencia de xénero, (con) vidas moi duras (...). Cóstalles
adaptarse porque veñen de ambientes moi hostís”.
Entre algunhas das necesidades que presentaban os e as menores, sobresaen os
problemas de alimentación, de saúde e dificultades a nivel educativo [“Cando viñan de
Venezuela, os nenos tiñan moitas dificultades de alimentación, viñan baixos de peso e era
moi importante unha primeira revisión pediátrica (...), márcache o país as carencias que
podían ter (...). Os colombianos podían ter un nivel educativo mellor que os de República
Dominicana”].
No que se refire ás necesidades por parte dos/as adultos/as, a pesar de que
contaban con experiencia laboral e formativa, era preciso fomentar a participación en cursos
de homologación e relacionados coas oportunidades de emprego [“A forma de enganchar
aos pais (...) son temas de emprego, (...) coa homologación de títulos (...). Se estudas a
historia da xente que vén, son xente (...) con moita experiencia en cousas, en traballos,
estudou, ten formación diversa. (...) Perdemos moito desas experiencias que veñen (...).
Resulta que a señora traballaba nos xulgados en Perú ou enxeñeiros que non se poden
homologar. Nós perdemos moito (...), do que podemos “aproveitar”. (...) Non se ten coidado
en captar toda esa riqueza que nos vén, porque non todo o mundo estivo facendo nada”].
Cabe salientar que, en comparación con outras zonas, o Ensanche non destaca pola
petición de prestacións económicas como a RISGA, debido a que moitas das persoas
participantes estaban en situación administrativa irregular e era frecuente que traballasen na
economía somerxida [“O Ensanche é a zona onde menos RISGAS hai, ao non ter papeis,
búscanse a vida, fan horas coidando señoras, na hostalaría (...). Ata o último momento que
non poden eles sobrevivir, non piden unha axuda”] [“As persoas de fóra non esperan a que
ninguén lles dea nada, non piden unha RISGA e piden e piden”] .
Así e todo, é preciso traballar a parte emocional [“Para recibir hai que dar e, non
soamente dar economía, dar diñeiro, senón, dar xestión, dar interese, apoio emocional”] e
tentar xerar interese e un vínculo educativo de calidade para que a acción socioeducativa
sexa efectiva [“Eu nunca tiven que ir detrás dunha familia (...) unha dinámica que era boa
para o servizo e para todos. Como está moi ben situado, cada tanto pasaban e traían aos
nenos (...) para que os viramos (...), había boa relación”].
Por outra parte, “cando había algún problema ou algunha dificultade con menores
(...), pois xa era un seguimento, cuns obxectivos…(máis estrito)”.
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En canto ao traballo comunitario, cabe indicar que non é efectivo neste contexto,
ante a cantidade de entidades e de terreo a abarcar. Cómpre engadirlle que non dispoñía
dun horario limitado para poder contribuír ao desenvolvemento dun traballo comunitario
consistente [“Como estaba dividida entre a UMAD e Servizos Sociais, soamente ía dous
días (...), non se abordou como en Fontiñas (...). O Ensanche cuadriplica o número de
asociacións, hai moito tecido empresarial, de comercio (…), era inabarcable e ademais era
non funcional o feito de ter reunións todos xuntos, colexios….]. Pero, si que se levan a cabo
actividades con algunhas asociacións como Asdegal, que se encarga de ofrecer apoio
escolar [“Entón, empezouse cos que máis a man se ofrecían. (...) Trabállase moito ata
agora con Asdegal (...). Ofertábanse clases de apoio no Ensanche e todas as tardes
sempre tiña unha conexión coa nai cando a nai levaba ao neno ás clases particulares (...).
Unha compañeira si fixo un grupo de mulleres; nós colaboramos nunha investigación sobre
facer apoio a través das mensaxes de móvil con mulleres, unha investigación que levaba a
Universidade para a Xunta. E tocábanse así diferentes cousas, pero nunca tivemos tempo a
dedicarnos a iso; porque entre que eu só estaba dous días…. Estaba un día mañá e tarde e
unha mañá”].
Ademais, a coordinación cos outros PASS era a xusta e necesaria, debido ao factor
tempo [“Había reunións periódicas de coordinación de casos (...), pero non daba tempo a
moito máis”].
-

Concretamente no SEAF?
EF3: Non figura xa que foi contestada no interior doutras cuestións.

3. Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos Servizos Sociais
-

Como foi a reorientación xeral do traballo nos PASS de servizos sociais?
●

Modalidades de traballo: presencialidade vs. teletraballo, horarios, etc.?

EF3: Dende entón emprego o teletraballo [“eu agora non podo estar con xente (...)
tiven que pensar moi rápido (...). Empecei a facer contactos telefónicos”].
No meu caso, optei por atender as demandas sen un horario delimitado.
●

Como cambiaron as dinámicas de traballo das profesionais (carga de
traballo, coordinación, etc.)?

EF3: Non figura xa que foi contestada no interior doutras cuestións.
●

Modelos de acción socio-educativa? Comunitario, grupos, modelo centrado
en casos…

EF3: Non figura xa que foi contestada no interior doutras cuestións.
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4. Desenvolvemento profesional a partir da pandemia nos SEAF
-

Como foi a reorientación xeral do SEAF?
●

Como se reorientaron os obxectivos? Incorporáronse novos obxectivos?,
establecéronse outras prioridades?

EF3: Primaba o ámbito da saúde e educativo. A situación afectou ao rendemento
académico dos e das menores e, ante as dificultades de acceso ás TIC para continuar co
proceso educativo, priorizouse a recollida de material TIC para entregar ás familias
[“fixemos unha campaña de recollida de material e deuse material aos nenos con apoio
(Asdegal), das Universidades, tablets, ordenadores…”].
●

Como cambiou a súa dinámica de traballo como educadora familiar? (carga
de traballo, coordinación con outros e outras profesionais, con outros
servizos, dispoñibilidade de recursos, ...)

EF3: A metodoloxía de teletraballo, para poder traballar coas familias, resultaba
produtiva no caso daquelas con maior traxectoria participando no servizo, mentres que se
manifestaba certa complexidade para aquelas persoas de recente incorporación [“Coa xente
que xa coñecía bárbaro (...), pero coa xente nova eu notaba a complicación, fáltache
velos”].
A dinámica, nun primeiro momento, consistía en atender ás chamadas sen un
horario demilitado [“eu non desenchufo o móvil nunca”], ofrecer apoio e información sobre
recursos, pero, posteriormente, comecei a empregar WhatsApp; moito máis accesible para
a xente xove e ampliando as formas de comunicar [“se non estamos presenciais (...), non
podemos ser estritos nos horarios (...). Se che pasa algo podes chamarme, empecei así
(...), pero notei diferenza coa xente que tiña de antes coa xente nova. Entón intentaba
chamalos moito (...), para ofrecerlles cousas, (...), collíalles citas… E despois diso, xa me
lancei ás novas tecnoloxías, ao WhatsApp, e aí xa foi fantástico (...). Saben que sempre lles
vou contestar (...). Aí enganchouse sobre todo a xente xove (...), rapaces e rapazas con
dificultades de expresarse cara a cara (...), seguiron contándome máis cousas por
WhatsApp (...). Estamos ampliando as formas de comunicación.”].
Pese a que a brecha dixital supoñía unha problemática para algunhas familias, si
que esta metodoloxía de traballo, favoreceu a fluidez no envío de documentación entre
persoas participantes e profesionais do servizo [“hai moitísima necesidade e é unha brecha
que vai facer máis diferenza entre as persoas. E é a utilización das TIC, (...) ninguén lles
explicou iso, é un agobio. Por exemplo, por WhatsApp, iso as señoras e os señores xa
saben empregalo (...). Había cousas que eran moito máis sinxelas por teléfono”].
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Aínda así, como profesionais, á hora de levar á práctica as funcións como tal, cabe
ter presente que é preciso priorizar necesidades [“todo o mundo non é igual, (...) entón, non
se pode tratar igual a todo o mundo”].
Respecto ás reunións co resto de persoal do servizo, tiñan lugar escasas reunións,
pois, supoñía un problema por razóns de seguridade a nivel de saúde [“unha reunión ou
dúas, pero... era un lío”].
5. As familias e persoas participantes no SEAF
-

Incorporáronse ao SEAF novos perfís de persoas pola pandemia
EF3: “Houbo moita xente que non tivera contacto con Servizos Sociais,

precisamente por ese afán de sobrevivir (...). No Ensanche foi nun dos sitios onde máis se
notou, porque a xente estaba ilegal (...), moita xente dependía de persoas na casa e de
hostalaría. Foi xente que sempre se mantivo, ben ou mal, pero mantívose, moitísimas
persoas novas, moitos nenos”. O perfil destas persoas responde a persoas adultas con
menores a cargo, que, por causa da pandemia, quedaron sen traballo.
-

Comparativa entre as antigas e as novas necesidades xurdidas pola COVID
EF3: Non figura xa que foi contestada no interior doutras cuestións.

-

Que recursos ou prestacións se demandan (técnicas, materiais, económicas)?
EF3: Recursos para a satisfacción de necesidades primarias, para o consumo de

bens de primeira necesidade como a “tarxeta moedeiro, e a cantidade de xente que
precisou iso”. Tamén acceso a información vía telemática sobre a Covid-19 [“así ando,
dándolle voltas, a ver que aplicación lles pode facilitar”] e igualdade de oportunidades no
acceso a servizos como a saúde.
Cabe resaltar que as persoas participantes non contan coa posibilidade de acceder
ao sistema sanitario en igualdade de condicións, posto que moitas delas atópanse nunha
situación irregular administrativa e, nunhas circunstancias nas que se demandaba atención
sanitaria, a marxinación cara elas acentuouse [“persoas que non saben que vai pasar se vai
dar positivo, cando unha persoa ilegal, un pouco medo ten, non sabe se vai ter que pagar
algo (...) situación moi fastidiada, sen ter traballo, sen axudas, unha marxinación
importante”].
-

Como se modificou o escenario global de traballo coas familias? Que pasou co
traballo en grupo? E a nivel de traballo comunitario?
EF3: Agora o traballo coas familias mudou [“o outro día foi a primeira vez que fun a

repartir roupa, eu no meu coche… Pois mira, unidade móvil”]. Adicionalmente, como dentro
do Centro Sociocultural se dispón dunha biblioteca, os e as menores adoitaban facer uso da
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mesma cando asistían ás citas de seguimento do servizo, pero, ante as condicións que
reúne como espazo pechado e de pouca amplitude, non se adapta ás circunstancias; inflúe
no acceso a recursos [“estamos moi coordinadas co Centro Sociocomunitario, (...) hai unha
biblioteca de Abanca, que ten ordenadores e pódese ir a estudar. Todos os nenos que viñan
a verme pasaban pola biblioteca dende pequeniños, entón seus pais podíanos deixar alí,
ver xogos cunha monitora… (...). Hai dificultades.”].
Actualmente, estase intentando organizar algunha actividade de grupo co tecido
asociativo, co propósito de recuperar o traballo a nivel máis educativo, na que conto poder
participar [“agora a asociación Asdegal, a finais de mes, queremos facer unha reunión (...).
Depende das normas…. Facer un tema de maxia e alimentación. E despois de aí váiselles
dicir para ter máis habilidades para pedir citas…, cousas útiles”].
6. Consecuencias globais da pandemia e escenario de futuro
-

Cales foron as consecuencias máis negativas? Trouxo algo de positivo a pandemia?
EF3: Dende unha perspectiva negativa, detectouse a necesidade de incorporación

de recursos humanos no cadro de persoal do servizo, ante a sobrecarga de traballo do
persoal e de situacións de baixa laboral como a miña [“ninguén conta o calado que é
Servizos

Sociais”].

Adicionalmente,

a

saúde

emocional

nas

profesionais

viuse

especialmente afectada [“custo persoal e humano moi importante, houbo moitísimo estrés e
ese estrés non foi recoñecido”] e na acción socioeducativa “vamos máis ao esencial”.
En contraposición, “estiven de baixa ano e medio e como ninguén me substitúe (...).
Pero sempre queda algo, despois de ano e medio volvín en plena pandemia e a relación
coa xente que había seguiu, pero bueno, doutra maneira” e chegáronse a empregar novas
formas de comunicación [“deu pé a outro tipo de relacións persoais (...)”].
Igualmente, é chave o traballo da habilidade de continua innovación, a prol da
mellora constante [“hai que seguir investigando, porque hai cousas que cada vez axilízanse
máis”].
-

Atendendo ao escenario que se debuxa, que pasos/iniciativas/reformulacións
considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF?
EF3: Os recursos son limitados (...), flexibilidade á hora ao mellor algún tipo de

axuda, (...) ter máis recursos máis individualizados, en función das características das
crianzas, máis información aos pais”. Asemade, saliento a necesidade de adquirir a
competencia de adaptación por parte dos e das educadoras sociais, para poder facer fronte
ás circunstancias [“O bo da Educación Social é saberse adaptar ás situacións”].
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Transcrición entrevista 2 (E2) á familia 1 (F1)
Datos de identificación
Entrevistadora: María García López
Lugar: Santiago de Compostela
Data: 07/05/2021
Modalidade: Telefónica
Institución de referencia: Departamento de Servizos Sociais, PASS Fontiñas, ubicado no
Centro Sociocultural de Fontiñas
Familia de recente incorporación no servizo
-

En que cambiou a COVID a súa vida familiar? Ou que aspectos da súa vida familiar
cambiaron coa COVID (relacións familiares, economía, atención a crianzas, atención
a maiores, cuestións escolares, cuestións laborais...)
F1: A partir de outubro de 2020, incorporámonos no SEAF do PASS Fontiñas. A

nivel persoal [“dinme conta de persoas que estaban nas boas, pero nas malas non están”],
cambiaron as relacións con familiares [“non me falo con ningún de aló do meu país, porque
aquí non teño, por decepcións da vida (...)”], detectóuseme un problema de saúde e perdín
o meu traballo [“perdino, pero póodo recuperar”]. A nivel familiar, as relacións cos menores
apenas variaron [“non afectaron aos meus fillos porque me movín (...) e grazas ás
asistentas sociais (traballadoras sociais e educadora familiar) porque estiveron aí
axudándome con iso”]. A nivel académico, o fillo maior ten un rendemento escolar maior
que o do menor, mais, este último, experimentou un progreso esperanzador [“no instituto ao
maior vaille moi ben (...), o pequeno vai así un pouco ‘atrasadito’, aínda que está cada vez
mellor”]. Ademais, tivémonos que mudar de vivenda, o que supuxo certos desaxustes a
nivel familiar [“foi un estrés coa mudanza”]. E, con respecto ás actividades vencelladas á
participación grupal, por causa da Covid-19, suspendéronse e xa non realizamos ningunha.
Pese a isto, cabe destacar que formo parte dunha asociación denominada Asociación
Amigos, ligada á proporción de oportunidades de formación e traballo [“é unha asociación
onde che buscan emprego ou che buscan unha formación de cursos...”].
-

Como coñeceu o SEAF e que lle impulsou a participar das súas iniciativas?
F1: A traballadora social derivoume á educadora familiar e, esta última, ao programa

de La Caixa Proinfancia [“primero déronme un número e falei cunha rapaza de Proinfancia
(...), pero foi pola asistenta (traballadora social)”].
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-

Que lle aportou familiarmente o traballo do Servizo de Educación e Apoio Familiar
(SEAF) (en que ámbitos familiares houbo melloras?)
F1: Supuxo melloras a nivel persoal, aportándome bens de primeira necesidade

como alimentos [“axudáronme con cousas que lle fan falla a un, con comida (...), e iso
agradézollelo moito a eles porque agora non podería vivir [sen ser] baixo un teito”] e tamén
á hora de solicitar algún tipo de axuda económica.
-

Que é o que máis lle gusta do SEAF? E o que cambiaría?
F1: Gústanme todas as actividades que se levan a cabo dende o servizo, dende a

atención ata aqueles programas e servizos que desenvolven, por tanto, non cambiaría nada
[“se che digo a verdade todo (...) agradezo moito a eles e á educadora familiar tamén (...), a
verdade é que non podo dicir nada deles”].
-

Que pasos considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF? Que
cambiaría?
F1: Deberíase seguir co mesmo traballo que se veu realizando ata agora [“de

verdade que non cambiaría nada del, de verdade que non podo dicir o contrario”].

Transcrición entrevista 3 (E3) á familia 2 (F2)
Datos de identificación
Entrevistadora: María García López
Lugar: Santiago de Compostela, Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Data: 07/05/2021
Modalidade: Presencial
Institución de referencia: Departamento de Servizos Sociais, PASS CABES, ubicado na
Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Familia de longa traxectoria no servizo
-

En que cambiou a COVID a súa vida familiar? Ou que aspectos da súa vida familiar
cambiaron coa COVID (relacións familiares, economía, atención a crianzas, atención
a maiores, cuestións escolares, cuestións laborais…)
F2: A nivel laboral, a raíz da Covid perdín o traballo [“levo agora un ano no paro,

cobrando a prestación”].
En canto á atención ás fillas menores, ao vivir soas (as dúas menores e a nai), tiña
que ir ao supermercado con elas, o que supoñía complicacións [“tiña que facer todo con
elas cando en realidade non podiamos saír da casa”].
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Por outro lado, cabe destacar que á maior, de 5 anos, afectoulle especialmente o
confinamento, xa que non o comprendía; mentres que a máis pequena, ao ter menos dun
ano, non notou tanto o cambio [“mamá non comprendo por que non podo saír da casa, por
que non podo ir ao cole, por que non podo ver aos meus amigos (...). En xeral para a maior
foi bastante duro. (...) A pequena (...) apenas o notou”]. A nivel escolar, a maior facía
videochamadas coa titora [“a miña filla maior estivo con bastante apoio por parte da titora”]
dúas veces á semana e, un día, en conxunto con un dos seus compañeiros; mentres que a
menor, deixou de asistir á escola infantil.
A nivel formativo, estaba inscrita nunha formación e cancelouse [“tampouco había
moitas formacións online”], pero no Concello ofertaron vía online un curso por medio da
plataforma Talentia e participei nun de nutrición.
-

Cales foron as consecuencias positivas e negativas que provocou a Covid-19 no
Servizo de Educación e Apoio Familiar (SEAF) (valorar o escenario global de
traballo, que cambios se produciron)?
F2: A nivel negativo, dende hai dúas ou tres semanas instaurouse un sistema de

recepción de chamadas que supón complicacións para nós, as persoas participantes [“xa
non podemos chamar, non temos un contacto directo coa (...) educadora, coa (...) asistenta
social, agora é a través dunha centralita que non se entera de moito e complícanos moito as
cousas. (...) Tamén a través da plataforma online que parece que funciona un pouco mellor
(...)”]. E a nivel positivo, a implicación por parte da educadora familiar [“a educadora sempre
estivo aí a pé de cañón, sempre intenta facer máis das ferramentas que ten”].
-

Que é o que máis lle gusta do SEAF? E o que cambiaría?
F2: A continua disposición a informar ás persoas participantes sobre recursos aos

que temos dereito a acceder [“o que máis me gusta do que me ofrece o servizo (...), o apoio
psicolóxico, o apoio social que che brinda e as ferramentas que moitas veces non temos
noutros lugares (...), como cando saen as axudas de alugueiro que te chaman para avisarte,
cando son as datas de matriculación...]. Pero necesitamos que se lles dea apoio ás
profesionais para mellorar a calidade do servizo [“apoio á xente que está traballando aquí,
(...) á hora de xestionar as citas (...)”].
-

Que pasos considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF?
F2: Voltar á normalidade e dotación de recursos, principalmente, humanos,

“precisamos falar cunha persoa que atenda os nosos requirimentos (...). Tamén
necesitamos que o persoal que falta (...), o devolvan de novo”. Así mesmo é necesario que
se recuperen as actividades grupais destinadas á información, “porque basicamente son a
forma en que nos informamos”.
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Transcrición entrevista 6 (E6) á familia 3 (F3)
Datos de identificación
Entrevistadora: María García López
Lugar: Santiago de Compostela
Data: 30/05/2021
Modalidade: Telefónica
Institución de referencia: Departamento de Servizos Sociais, PASS Ensanche, ubicado no
Centro Sociocultural de O Ensanche
Familia de recente incorporación no servizo
-

En que cambiou a COVID a súa vida familiar? Ou que aspectos da súa vida familiar
cambiaron coa COVID (relacións familiares, economía, atención a crianzas, atención
a maiores, cuestións escolares, cuestións laborais...)
F3: Primeiramente, hai que ter en conta que empecei a participar no SEAF coa

educadora actual este mesmo ano.
“A Covid afectou en todo, en todo, no sentido de que quedei sen traballo e
mandáronme para a casa e recentemente empezara a traballar. Foi moi difícil”.
Con respecto aos meus fillos a situación tamén se complicou a nivel académico,
debido a que estaban a recibir apoio escolar no Ensanche e o feito de que deixase de
ofrecerse presencialmente, repercutiu neles negativamente.
E “pasámolo moi mal, mal, mal, porque… non estou no meu país, estou noutro país
onde as cousas non son fáciles”. Nós chegamos aquí previamente á Covid e aos menores
costoulles adaptarse ao ritmo de vida e á cultura [“estaban moi estresados”], pero isto
agravouse coas clases virtuais “porque nós non tiñamos Internet, os meus fillos na
casa…(era complexo de xestionar)”.
“É todo moi difícil aquí, cando un non ten papeis, non che dan traballo e, ter dous
fillos e ser nai solteira… para min era moi difícil”.
-

Como coñeceu o SEAF e que lle impulsou a participar das súas iniciativas?
F3: Chegamos de Perú sen coñecer por onde encamiñar a nosa vida en España,

pois, “cando ti vés a un país, ti non sabes (que facer para poder mellorar as condicións de
vida e o benestar)”. Entón, eu estaba a buscar traballo e coñecín o servizo grazas a que
unha señora me informou: “tes que ir á asistenta social e hai persoas que apoian aos
rapaces (...), para que (...) non estean estresados… E acerqueime (...) e empecei a coñecer
á asistenta social que era a señora (...) e ela pasoume á educadora. (...) Sen elas estaría
perdida (...), de verdade, estou moi agradecida”. Como ía ser beneficioso para min e para a
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miña familia, decidín participar. Se ben é certo que era a primeira vez que entraba en
contacto con este servizo, “porque eu no meu país non estaba nisto (non participaba dentro
dos Servizos Sociais)”.
-

Que lle aportou familiarmente o traballo do Servizo de Educación e Apoio Familiar
(SEAF) (en que ámbitos familiares houbo melloras?)
F3: Axudáronnos “a nivel escolar (...). Meus fillos nesa parte están felices e

contentos, porque… os entenden. (...) Estou moi contenta cos profesores e coas que os
están apoiando”.
A nivel persoal, tamén me axudaron no período de tempo no que estiven sen
traballo. Principalmente, no que se refire ao abastecemento de alimentos.
Cabe destacar “o apoio que lles dan aos meus fillos, maiormente eles están
chamando, preocupándose por meus fillos para ver como van e iso é bonito”.
-

Que é o que máis lle gusta do SEAF? E o que cambiaría?
F3: Gústame, sobre todo, que ofrezan orientación aos meus fillos e “apóianme

moralmente”.
E con respecto ao que cambiaría, aínda que “pedir, non podo pedir máis, (...)
persoalmente, (boto en falta) ese apoio non virtual”. Cómpre retomar a presencialidade na
atención, “non é como estar presente”. Isto pode comprobarse, por exemplo, nas clases
online dos meus fillos. Non tiñamos Internet na casa, porque non tiña traballo e “os meus
fillos andaban perdidos, perderon clases”.
-

Que pasos considera que se deberían seguir de cara a un futuro no SEAF? Que
cambiaría?
F3: Retomaría as actividades colectivas e gustaríame que se continuase ofrecendo

apoio aos menores, “para min iso é o mellor que me podería pasar, que me axuden con iso”.
“Sobre o servizo non me podo queixar, estou mou contenta, estou moi feliz”.

