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ANTECEDENTES

Dende os inicios da profesión, a ética profesional era xa un tema de deba-
te e preocupación para o colectivo profesional.

Formalmente, dende 1996 vénse traballando e refl exionando sobre a 
cuestión da ética profesional e a acción socioeducativa, pero xa no ano 
anterior e durante a celebración do I Congreso do Educador Social realiza-
do en Murcia constátase a necesidade da refl exión ética na profesión.

Un grupo de profesores da Universidade de Deusto e de educadores/as 
sociais elabora e presenta o primeiro Esbozo do código deontolóxico do/a 
Educador/a Social (Bilbao, 1996), que serviría de punto de partida para 
os traballos desenvolvidos posteriormente por distintas asociacións pro-
fesionais do Estado. Como consecuencia, este código está baseado no 
mencionado Esbozo.

A partir de 1996, as Asociacións de Educadores Sociais organizan se-
minarios, xornadas e grupos de traballo para abrir procesos de discusión 
en torno á deontoloxía do educador/a social. Visualízanse na concreción 
monográfi ca do III Congreso Estatal do Educador Social co título de Ética 
e Calidade.

2.
Código Deontolóxico

do educador e a educadora social
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É no III Congreso Estatal do Educador Social (XV Congreso Mundial 
da AIEJI), celebrado en Barcelona en xuño de 2001, onde se asentan as 
bases para establecer o compromiso necesario para a elaboración dun 
código. Coa Declaración de Barcelona, realizada no marco do dito con-
greso, adquírese o compromiso por parte da Asociación Estatal (ASEDES), 
de abrir un proceso que culmine coa aprobación do Código Deontolóxico 
do/a Educador/a Social a fi nais do 2003.

PREÁMBULO

Na Asemblea Xeral celebrada en Toledo o 30 de novembro de 2002, a Xun-
ta de Goberno de ASEDES concretou o anunciado no III Congreso Estatal 
do Educador Social e adquiriu o compromiso de desenvolver un Código 
Deontolóxico para a profesión, que presentaría na súa seguinte Asemblea 
Xeral.

Para conseguir este obxectivo, créase a Comisión de Código Deonto-
lóxico que formula unha proposta sobre a que se abre un proceso de 
participación e debate ao colectivo profesional e a grupos de expertos, 
concluíndo o seu traballo coa presentación do primeiro Código Deontoló-
xico do/a educador/a social, na Asemblea Xeral de ASEDES, celebrada en 
Toledo o 30 de febreiro de 2004. Posteriormente, o traballo da comisión e 
os expertos seguiu adiante e deu como froito o presente código.

Sirva, pois, este código como unha guía de actuación, fl exible no tem-
po, que poida recibir as achegas das distintas comisións deontolóxicas, 
dos colexios e das asociacións profesionais que o poñan en funcionamen-
to.
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CAPÍTULO I. 
Aspectos xerais

Entendemos este Código Dontolóxico como un conxunto de principios e 
normas que orientan a acción e a conduta profesional, que axudan ao 
educador e á educadora social no exercicio da súa profesión e melloran a 
calidade do traballo que se lles ofrece á comunidade e aos individuos.

O presente Código fundaméntase legalmente na Constitución Española, 
na Declaración universal dos dereitos das persoas (1948), na Convención 
europea para a salvagarda dos dereitos das persoas (1950), na Carta social 
europea (1965), na Convención sobre os dereitos dos nenos/as (Nueva 
York, 1989), anunciados na Carta dos dereitos fundamentais da Unión 
Europea (2000) e que fundamentan e lexitiman á Educación Social como 
dereito de toda persoa.

Este dereito concrétase no recoñecemento dunha profesión de carácter 
pedagóxico, xeradora de contextos socioeducativos e accións mediadoras 
e formativas, que son ámbito de competencia profesional do educador 
social e que posibilitan:

• A incorporación do suxeito da educación á diversidade das redes 
sociais, entendida como o desenvolvemento da socialización, a so-
ciabilidade, a autonomía e a circulación social.

• A promoción cultural e social, entendida como apertura a novas 
posibilidades de adquisición de bens culturais, que amplíen as pers-
pectivas educativas, laborais, de ocio e participación social.

Desta forma, a Educación Social parte, pois, dun compendio de co-
ñecementos e competencias que a acción socioeducativa implanta para 
producir efectos educativos de cambio, desenvolvemento e promoción en 
persoas, en grupos e en comunidades.

A educación social aparece e constitúese coa base e a fi nalidade de 
proporcionarlle unha serie de servizos e recursos socioeducativos ao 
conxunto da sociedade, da comunidade e das persoas.
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A construción dun código deontolóxico representa a asunción da de-
fensa duns principios e normas éticos comúns á profesión e orientadores 
da práctica, que pasa pola responsabilidade dos/as educadores/as sociais 
ante unha poboación, na maior parte das ocasións, en situación de di-
fi cultade e de dependencia e que os sitúa na posibilidade de modifi car 
esta dependencia a través dun saber e unha práctica profesional. Esta 
capacidade profesional dálle ao/á educador/a social un poder que defi ne 
a asimetría da relación educativa.

Neste contexto, a acción socioeducativa pasa pola construción dunha 
relación de confi anza e un pacto de responsabilización entre as partes 
sendo necesario que o/a educador/a social garanta esta confi anza a tra-
vés dun Código Deontolóxico que oriente e limite o seu poder.

A construción dun Código Deontolóxico tamén representa, por un lado, 
a asunción da responsabilidade profesional das accións socioeducativas 
que realiza o/a educador/a social ou o equipo e, por outro, a autonomía, 
que como profesión, responde a unhas determinadas necesidades e de-
mandas sociais, con articulacións teóricas específi cas e dende o recoñe-
cemento da súa utilidade social. O código reforza, pois, a autonomía que 
a profesión e os educadores sociais teñen respecto ás esixencias das dife-
rentes políticas sociais, os mandatos, as esixencias e as presións sociais 
ou das institucións que difi cultan o alcance das fi nalidades das profe-
sións nas persoas que se atenden. Os colexios profesionais ou agrupacións 
profesionais que exercen de suxeito colectivo e de axente interlocutor, 
baseándose nos principios deontolóxicos xerais, velan pola devandita au-
tonomía.

Os trazos que deben caracterizar toda práctica social construída polos 
profesionais no medio no que se moven son: coñecemento especializado; 
formación para adquirir ese coñecemento, que se traduce en competen-
cias e habilidades; asunción dun código ético como elemento de autorre-
gulación que xustifi que a acción responsable no uso de tales habilidades; 
creación de regras de xogo internas para a articulación dos profesionais 
entre si e as súas relacións con outros profesionais e, por último, a activi-
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dade política que xustifi que a súa presenza no mercado laboral e que res-
ponda ás distintas necesidades e demandas socioeducativas das persoas.

A Educación Social ten como referentes básicos científi cos a Pedagoxía 
Social, a Psicoloxía, a Socioloxía, a Antropoloxía e a Filosofía. Estes refe-
rentes achegan elementos teóricos, metodolóxicos e/ou técnicos para o 
traballo socioeducativo.

Ampliando as achegas destas disciplinas que orientan a acción, xérase 
un corpus de coñecementos que son específi cos desta profesión, resultan-
tes da conceptualización da experiencia.

A práctica educativa diaria do/a educador/a social corresponde a tres 
categorías ou criterios organizadores, nos que o/a educador/a social ana-
liza situacións, deseña, planifi ca, leva a cabo e avalía proxectos socio-
educativos:

1. Actuacións de contexto, defi nidas como accións e tarefas que se 
dirixen a crear espazos educativos, melloralos e dotalos de recursos:

• Participar na análise, deseño, planifi cación e avaliación de progra-
mas socioeducativos.

• Colaborar na orientación de políticas sociais e culturais de partici-
pación cidadá.

• Desenvolver accións coas institucións, asociacións e demais entida-
des de carácter público e privado que permitan a creación de redes 
entre servizos que atenden persoas, para o desempeño da acción 
socioeducativa.

2. Actuacións de mediación, entendida como o traballo que o/a edu-
cador/a social realiza para producir un encontro construtivo da persoa 
cuns contidos culturais, con outras persoas, grupos ou lugares.

3. Actuacións de formación e transmisión. Aquelas que posibiliten a 
apropiación de elementos culturais por parte das persoas grupos e comu-
nidades. Actos de ensino de ferramentas conceptuais, habilidades técni-
cas ou formas de interacción social.
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CAPÍTULO II.
Principios Deontolóxicos Xerais

Os seguintes principios básicos pretenden a mellora cualitativa do exerci-
cio profesional. Trátase de principios orientadores da acción socioeduca-
tiva do/a educador/a social.

1. Principio de respecto aos dereitos humanos.
O/A educador/a social actuará sempre no marco dos dereitos funda-
mentais e en virtude dos dereitos enunciados na Declaración Uni-
versal dos Dereitos Humanos.

2. Principio de respecto aos suxeitos da acción socioeducativa.
O/A educador/a social actuará en interese das persoas coas que 
traballa e respectará a súa autonomía e liberdade. Este principio 
fundaméntase no respecto á dignidade e no principio de profesiona-
lidade descrito neste código.

3. Principio de xustiza social.
A actuación do/a educador/a social basearase no dereito ao acceso 
que ten calquera persoa que viva na nosa comunidade, ao uso e 
gozo dos servizos sociais, educativos e culturais nun marco do Es-
tado Social Democrático de Dereito e non en razóns de benefi cencia 
ou caridade.
Isto implica, ademais, que dende o proceso da acción socioeduca-
tiva se actúe sempre co obxectivo do pleno e integral desenvolve-
mento e benestar das persoas, os grupos e a comunidade, se inter-
veña non só nas situacións críticas senón na globalidade da vida 
cotiá e se chame a atención sobre aquelas condicións sociais que 
difi cultan a socialización e poidan levar á marxinación ou exclusión 
das persoas.

4. Principio da profesionalidade.
A autoridade profesional do/a educador/a social fundaméntase na 
súa competencia, a súa capacitación, a súa cualifi cación para as 
accións que desempeña, a súa capacidade de autocontrol e a súa 
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capacidade de refl exión sobre a súa praxe profesional, avaladas por 
un título universitario específi co ou a súa habilitación outorgada 
por un colexio profesional de educadores sociais.
O/A educador/a social está profesionalmente preparado/a para a 
utilización rigorosa de métodos, estratexias e ferramentas na súa 
práctica profesional, así como para identifi car os momentos críticos 
nos que a súa presenza poida limitar a acción socioeducativa. Para 
realizar a súa práctica diaria adquiriu as competencias necesarias, 
tanto na orde teórica como na práctica. No momento de levar a cabo 
o seu traballo, ten sempre unha intencionalidade educativa honesta 
concretada nun proxecto educativo realizado en equipo ou en rede e 
está en disposición de formarse permanentemente como un proceso 
continuo de aprendizaxe, que permite o desenvolvemento de recur-
sos persoais favorecedores da actividade profesional.

5. Principio da acción socioeducativa.
O/A educador/a social, é un profesional da educación que ten como 
función básica a creación dunha relación educativa que lle facilite 
á persoa ser protagonista da súa propia vida.
Ademais, o/a educador/a social en todas as súas accións socioedu-
cativas, partirá do convencemento e responsabilidade de que a súa 
tarefa profesional é a de acompañar a persoa, o grupo e a comuni-
dade para que melloren a súa calidade de vida, de maneira que non 
lle corresponde o papel de protagonista na relación socioeducativa, 
suplantando as persoas, os grupos ou as comunidades afectadas.
Por isto, nas súas accións socioeducativas procurará sempre unha 
aproximación directa cara ás persoas coas que traballa e favorecer 
nelas aqueles procesos educativos que lles permitan un crecemento 
persoal positivo e unha integración crítica na comunidade á que 
pertencen.

6. Principio da autonomía profesional.
O/A educador/a social terá en conta a función social que desenvol-
ve a profesión ao dar unha resposta socioeducativa a certas necesi-
dades sociais segundo uns principios deontolóxicos xerais e básicos 
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da profesión, que terá como contrapartida a asunción das responsa-
bilidades que se deriven dos seus actos profesionais.

7. Principio da coherencia institucional.
O/a educador/a social coñecerá e respectará a demanda, o proxec-
to educativo e regulamento de réxime interno da institución onde 
traballa.

8. Principio da información responsable e da confi dencialidade.
O/A educador/a social gardará o segredo profesional en relación 
con aquelas informacións obtidas, directa ou indirectamente, das 
persoas ás que atende. Naqueles casos nos, que por necesidade pro-
fesional, se deba trasladar información entre profesionais ou insti-
tucións, farase sempre en benefi cio da persoa, grupo ou comunidade 
e baseado en principios éticos e/ou normas legais co coñecemento 
dos/as interesados/as.

9. Principio da solidariedade profesional.
O/A educador/a social manterá unha postura activa, construtiva 
e solidaria en relación co resto de profesionais que interveñen na 
acción socioeducativa.

10. Principio da participación comunitaria.
O/A educador/a social promoverá a participación da comunidade no 
labor educativo e intentará conseguir que sexa a propia comunidade 
coa que intervén a que busque e xere os recursos e capacidades para 
transformar e mellorar a calidade de vida das persoas.

11. Principio de complementariedade de funcións e coordinación.
O/A educador/a social, ao traballar en equipos e/ou en redes, farao 
dunha forma coordinada. Será consciente da súa función dentro do 
equipo, así como da posición que ocupa dentro da rede e será cons-
ciente da medida en que a súa actuación pode infl uír no traballo do 
resto dos membros, do propio equipo e dos profesionais ou servizos. 
Formularase unha actuación interdisciplinar tendo en conta os cri-
terios, coñecementos e competencias dos outros membros do equipo 
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ou rede. Toda actuación dun profesional da educación social estará 
defi nida por unha actitude constante e sistemática de coordinación 
co fi n de que o resultado das diferentes accións socioeducativas coa 
persoa ou o colectivo sexa coherente e construtivo.

 
CAPÍTULO III. 

Normas Deontolóxicas Xerais

SECCIÓN PRIMEIRA. 
O/A educador/a social en relación cos suxeitos da acción socioedu-
cativa

Artigo 1. Na súa relación coa persoa, gardará un trato igualitario 
sen discriminación por razón de sexo, idade, relixión, ideoloxía, 
etnia, idioma ou calquera outra diferenza.

Artigo 2. Nas súas accións socioeducativas evitará o uso de méto-
dos e técnicas que atenten contra a dignidade das persoas e o uso 
de nocións e termos que doadamente poidan xerar etiquetas deva-
luadoras e discriminatorias.

Artigo 3. Nas súas accións socioeducativas terá en conta a deci-
sión da persoa ou do seu representante legal. Isto inclúe tamén a 
fi nalización da acción socioeducativa a partir da voluntariedade nas 
persoas maiores de idade e emancipados/as.

Artigo 4. No proceso de acción socioeducativa, evitará toda rela-
ción coas persoas que transcenda máis alá da relación profesional e 
supoña unha dependencia afectiva ou íntima.

Artigo 5. Deberá coñecer a situación concreta do ámbito máis 
próximo, sexa familia ou grupo, tanto se a acción socioeducativa se 
realiza con eles no seu conxunto, como se se leva a cabo con algún 
dos seus membros.
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Artigo 6. Potenciará os recursos persoais e sociais de todos os 
membros do ámbito máis próximo e deste no seu conxunto para que 
colabore, na medida das súas posibilidades, na abordaxe e a reso-
lución das situacións formuladas. Neste sentido, coñecerá as redes 
e servizos comunitarios que poidan complementar a súa tarefa, así 
como a forma de activalos e complementalos co traballo que estea 
a realizar.

Artigo 7. Manterá, sempre, unha rigorosa profesionalidade no tra-
tamento da información:

A) Terá dereito a recibir toda a información relativa ás persoas coas 
que teña relación, a través da acción socioeducativa.

B) Deberá preservar a súa confi dencialidade.
C) Será consciente de cal é a información relevante que precisa ob-

ter das propias persoas e/ou do seu ámbito.
D) Transmitirá, unicamente, información veraz e contrastada e se-

parará, en todo caso, a información de valoracións, as opinións 
ou os prognósticos.

E) Cando teña que transmitir a dita información farao con coñece-
mento do suxeito da acción, o seu representante ou titor e, se é 
posible, co seu consentimento.

F) Non poderá, en ningún caso, aproveitarse para benefi cio persoal 
ou de terceiros da información privilexiada ou do coñecemento 
de situacións ou da posición que lle proporciona a súa profe-
sión.

 
SECCIÓN SEGUNDA. 
O/A educador/a social en relación coa súa profesión

Artigo 8. O/A educador/a social traballa mediante proxectos e, para 
garantir unha acción integral, planifi cará a acción socioeducati-
va, en todas as súas dimensións, e non deixará ao chou os seus 
elementos. Ademais, manterá unha actitude de avaliación crítica 
continua.
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Artigo 9. Para o desenvolvemento das accións socioeducativas, re-
collerá toda a información posible e analizará cada situación obxec-
tivamente con responsabilidade e con rigor metodolóxico (exactitu-
de nos indicadores e nos mecanismos de recollida de datos). Unha 
vez recollida a información, valorará os elementos e compoñentes 
subxectivos, que entran en xogo na formulación e desenvolvemento 
da acción socioeducativa.

Artigo 10. Nas súas accións socioeducativas, representará correcta-
mente a profesión a que pertence de maneira que non a prexudique 
co seu modo de actuar. Velará polo prestixio, o respecto e o uso ade-
cuado dos termos, instrumentos e técnicas propias da profesión.

Artigo 11. Non avalará nin encubrirá coa súa titulación a práctica 
profesional realizada por persoas non tituladas e/ou non habilita-
das. Así mesmo, denunciará os casos de intrusión profesional cando 
cheguen ao seu coñecemento.

Artigo 12. Se observa que hai razóns abondas para sospeitar que 
outro colega, sexa un educador ou outro profesional non está ac-
tuando correctamente no ámbito da súa profesión, porao en coñe-
cemento do colexio profesional.

Artigo 13. O/A educador/a social asumirá o código deontolóxico 
propio da súa profesión denominada educación social, xa que lle 
ofrece apoio á hora de desenvolver a súa tarefa. Consecuentemente, 
non aceptará os impedimentos ou obstáculos que vulneren os derei-
tos e deberes que nel se defi nen.

SECCIÓN TERCEIRA. 
O/A educador/a social en relación co equipo

Artigo 14. Cando traballe nun equipo pertencente a unha institu-
ción ou organización, será consciente da súa pertenza a este e será 
coherente con este e co seu proxecto socioeducativo.
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Artigo 15. Será respectuoso co equipo co que traballa e con todos 
e cada un dos seus membros.

Artigo 16. Anteporá a profesionalidade ás relacións afectivas cos 
compañeiros do equipo.

Artigo 17. Como membro dun equipo, elaborará os aspectos edu-
cativos dos proxectos, que guíen as accións socioeducativas dos 
profesionais que o compoñen e contribuirá mediante a súa refl exión 
a que estes se desenvolvan.

Artigo 18. Cooperará co resto do equipo na planifi cación, deseño, 
posta en funcionamento e avaliación das accións socioeducativas, 
así como nos mecanismos e criterios de transmisión da informa-
ción.

Artigo 19. Evitará interferir nas funcións, nas tarefas ou nas re-
lacións dos outros membros do equipo coas persoas, suxeitos da 
acción socioeducativa.

Artigo 20. Respectará e asumirá as decisións do equipo tras ser 
contrastadas, argumentadas e acordadas, aínda no caso de que non 
as comparta, e faraas súas á hora de desenvolver a acción socioedu-
cativa, sempre que a decisión do equipo non entre en contradición 
con ningún dos contidos deste código e que se antepoña ao interese 
de persoas, a de profesionais.

Artigo 21. Informará o equipo ou a institución acerca das irregula-
ridades cometidas por algún membro do equipo, cando prexudiquen 
a dignidade e o respecto das persoas no seu exercicio profesional.
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SECCIÓN CUARTA. 
O/A educador/a social en relación coa institución onde realiza o 
seu traballo

Artigo 22. Coñecerá e respectará os principios ideolóxicos, compar-
tirá o proxecto educativo e será consecuente coas normas existen-
tes na institución onde realiza o seu traballo profesional.

Artigo 23. Informará o colexio profesional acerca das irregulari-
dades cometidas pola institución, cando prexudiquen seriamente a 
dignidade e o respecto das persoas no exercicio profesional.

SECCIÓN QUINTA. 
O/A educador/a social en relación coa sociedade en xeral

Artigo 24. Na súa práctica profesional, colaborará cos distintos 
servizos existentes na comunidade vinculando as institucións co fi n 
da optimización dos recursos e da mellora da oferta dos servizos 
socioeducativos.

Artigo 25. Traballará, dun xeito efectivo, coa comunidade, poten-
ciará a vida social e cultural do ámbito e fomentará o coñecemento 
e a valoración de todos os aspectos sociais e culturais que poden 
infl uír na educación global das persoas.

Artigo 26. No caso de asesoramento ou realización de campañas 
publicitarias, políticas ou similares velará pola veracidade dos con-
tidos e o respecto a persoas ou grupos nos aspectos referidos á 
educación social.

Artigo 27. Contribuirá a xerar unha conciencia crítica sobre os pro-
blemas sociais e as súas causas.
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Artigo 28. Estará atento e será crítico coas informacións manipula-
das ou inexactas dos medios de comunicación que poidan contribuír 
á estigmatización de persoas, grupos ou comunidades

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Primeira. O/A educador/a social, naquelas materias que lle afecten, 
deberá coñecer e cumprir as normas estatutarias, acordos ou resolu-
cións que adopte o colexio ofi cial do seu territorio, así como o Con-
sello Xeral de Colexios Ofi ciais de Educadoras e Educadores Sociais.

Segunda. Este código deontolóxico do/a educador/a social será de 
aplicación en todo o territorio estatal e deberá ser coñecido e asu-
mido por todos os educadores e todas as educadoras sociais.

ASEDES, abril, 2007


