
ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT DEL GPSP DURANT EL CUNS 1975-76 

Aquesta proposta pot considerar-se oom a gairab6 definitiva, 
donat que la Comissió Eoonómioa de Costa i Llobera ha aprovat, en prin
cipi la proposició d'augment de lO hores setmanals, 

Per a fer-la m6e entenedora, la desglossarem en quatre capi-
tolsr 

l, Plaç d'inici i d'acabament de oada una de les feines. 
2, · .!!'eines a que es dedioarl preferentment cada un dels membres 

del GPSP, 

3, · Horaris de permanénoia dels diversos membres del GPSP en cada 
una de les esoolea, 

4. Pressupost. 

1, Planificació de les feines del oure 

Amb objecte de poder dedicar el seg6n i tercer trimestres al 
seguiment dels cassos individuals i de les classes que siguin estudia
des, concentrem la major part possible de proves col.lectives en el 
primer trimestre d'acord amb al segUent calendarir 

- Proves d'ingrés al BUPt entra sl 5 i el 19 d'octub:lfe, 
- Proves de 86 d'egbt entra el l2 d'octubre i el 2 de novembre 

{hem de veure si aplacem les proves d'interessos professionals 
fins a març o abril) 

- Proves de 6<1 de batxillert entre sl 19 d'octubre i el 9 de no-
vembre. 

- Proves de 56 d'agba entre el 16 de novembre 1 el 7 de desembre, 
- Proves de 26n d'egbc setmana de l'onze al 18 de gener. 
- Sooiogramest se n'adm1n1strsrln tres per setmana entregant-se 

els resultats la setmana seguent, entre el 12 d'octubre 1 el 
14 de desembre. Ho farem de forma que cada setmana s'adminis
trin els corresponents a un mateix oure començant.cpel 86 d'egb 
1 baixant fins a 2ón •• 

- Pel que fl a l'estudi de cursos, es proposa dedicar-se als se
gUentsa 



• 
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- o1asse Baget de 76 d'egb de O.LL (p1antejat com a prob1e
mltio pe1s professora. 

- o1asse Espiga-Gallaret d • or1. (id. Id. encara que hauriem 
preferit dedicar-nos a1 76 per &116 de fer comparacions). 

- c1asse Roure-Ieard de 56 d'egb d 'Or1. (p1antejat com a 
prob1emlt1o per 1' eaoo1a) · 

- o1asaes de 56 d'egb de OLL (proposades pe1 GPSP per a 
poder fer un treba11 comparatiu amb 1'anter1or i per &1-
tres motius, sobretot perqu6 e1 m6tode posat a punt du
rant e1 curs passat a1 BUP s'ha d'anar adaptant pau1ati
nament a c1aeses de nens més petits i ens aemb1a que e1 
treba11ar c1asaea de 76, 66 i 56 6s WlB :forma prudent 
d'anar buscant un mêtcde apropiat). 

- parvul.ar1 d 'Or1and.l creiem que ja 6s hora de que es comen 
oi a :forma1itzar 1'eatudi mês sistemltio de1 parvul.ar1 -
(de fet, ja :fl temps que se'n par1a) i 1'augment d'hores 
de treball a mês a m6s de 1'o:fer1ment d'una psic61oga que 
vo1 dedicar-s 'hi ens ha :fet pensar que 6e e1 moment. 

- 26n de BUP exper1menta1 de CLL, continuant 1a :feina feta 
durant 1'any passat. 

Per a aquestos estudis de ouraos, ens semb~a que el més apropiat 
6s destinar e1 primer trimestre a estab1ir amb e1s professors 
unes pau»ea d'observació de1a grups, a rec6p11ar 1a informació 
d1aponib1e :fins ara i a per:fi1ar un p1l de treball que s'enge&! 
ria e1 segón trimestre. 

- Pe1 que :fl a totes 1es altres proves anteriorment citades, s'ha 
d'entendre que a6a 1es dates que es presenten vincu1en al GPSP 
en e1 sentit que 1a data inicial és aque11a en que e1e materia1s 
per a 1'administraoió de 1es proves estarl a punt i que 1a data 
final és aque11a en que 1a correcoi6 s'haurl fet i hom estarl 
preparat per a passar e1s rssu1 tats als professors. Aixó també 
hauria de comprometre e1s professors a administrar 1es proves 
dina de 1a primera setmana de 1es compreses en e1 periode co
rresponent. 

- Pe1 que :fl a 1es vroves de maduresa esoo1ar, ens supeditem a1 
calendari que hagin fixat 1es esco1es reservant-nos un periode 
de q~inze dies per a e1aborar 1es dades i presentar-1os adequa
dament. 
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2, Feines a que es dedicarln els membres del GPSP preferentment 

Ram6n1 Absorvirlr. com a responsable principal el diagnóstio i segui
ment dels •cassos". 

Rosal s•estarlr. wuoament a Orlandai i es ouidarl de l'administra
ció de proves individuals a nens problema d'Orlandai, 
Farlr. la correcció de les proves ool.leotives d'aquesta es
cola, 
Juntament amb na Montserrat Cairó, orientarb l'estudi dal 
parvulari. 

Carme 1 Es dedioarl d.nioamen t a feines de oorreooió. 

J oaguim1 Es ouidarl de la sociometria. Es fl responsable de la or
ganització material del GPSP (impresos, calendari, arxiu, 
etc.) 

Evidentment, aquestes especialitzacions no signifiquen que al

guna d'aquestes persones no faci res m4s del que s'ba dit, Al contrari, 

pensem que hi ba feines en les que hem de participar-hi tots, especial

ment els estudis de cursos, la interpretació de proves ool.leotives, Ja 

siguin de maduresa escolar o test, i el contacte amb els mestres que ho 

desitgin, 

3. Horaris dels membres del GPSP 

Veure quadre a la plog. segttent. 
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Costa i IJ.o'bera orla:ndai 

Dilluns Rlllll6n 
mati, Joaquim cassos Rosa (a partir ;12 h. ) 

SU.Si 

Dilluns Rlllll6n Rosa. 
tarda Joaquim 

Dimarts Rlllll6n Rosa (id,) 
ma1;i !llonuerrat 

-Dimar1;8 )QlJo~U-'""' Rosa 
' Rlllll6n 

oaa a os 
tarda 

Dim!'OreS .ui Joaquim Rosa (ido) 
mati 

Dimeores Rosa 
tarda Joaquim 

Di~OWI Joaquim (l• hora) Rosa (id,) oaa e os 
mati Rlllll6n parvul.. 

14onuerra1; 

DiJOWJ Rosa 
tarda Rlllll6n gru.ps 

Joaquim 

Divendres Rlllll6n gru.ps Rosa (id,) 
maU Joaquim 

Divendres Joaquim Rosa 
tarda 

En aquest quadre no hi apareix na Came ni algunes, de les ho
res que t!l de treball en Joaquim. S6n J.ee hores destinades a oorreo
ci6 de preves ccl.lectivee en lea quals !ls miller no estar visible 
perqu6, ai no, es retrassa la feina i no poden ccmplirse ela plaços 
d'entrega dels resultats, 

! 
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4, Pressupost 

El press~ost es fl considerant el no"tbre d '.hores quo treba

lla oad.as011 i aplioant-.b.i els preue .b.ora vi¡¡¡ents a C,Ll. que, apro

ximativament, perqu6 encara no es sap se¡¡¡ur, són els seglantsa 

' llicenciat! c940mensuals ..... per .hora treballada a la setmana. 
mestre a 714 \>oti mateix concepte, 

Ram6n 

Rosa 

Carme 

Joaquim 

D'aixó en resul tal 

.hores iü!>n•àhores 
llicenciat mestre 

27 

15 

-
24 

-
5 

14 

5 

TOTAL SOUS 

MATERIAL 

65" c.Ll. 
35% Or1andai 

sou brut 

24.380 

17.640 

9ó.996 

26.160 

77.146 

3.000 

80,146 

52.094,90 

28,051,10 

Que, tradu:tt en imports anyals 6s1 C,Ll., 781.423 1 50 i Orl.an

dai 420,766 0 50,, Val.? 
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