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de Joaouim Franch i Batlle. 

Estudis de Ciències :mpresarials e ESADE -inacabats 

per problemes d'expedient acadèmic i disciplinari i per reo

rientaci6 personal ~uan em mancava un any- i de Pedaçoçia a 

la Univ~rs~tat de Barcelona. 

Pel cue fa a la ~esta, he intentat d'ordenar la meve 

activit&t professionel relati\!2 2 l'educació en periodes êUB 

he deliritat a~roximadement en el cronol~gic J2 ~ue no recar-

do totes les dates amb pracissi6. 
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2 e~:, ree~~~adss i uti!itzades. 

1955-66 

Membre de l'e:-;uio directiu del 3ervei Ge ColÒniss de 

vacances i resoo~sable de l'Escola de 1 ·~splai. 

Vaig ser jo cui vaic iniciar la seoaracid de les ~ues 

entitats donant a la seoona el no~ r,ue ara té. 

D'aquesta època, i per a consolidar la dita EscolE, 

recordo haver escrit: 

• 

' 

Clubs d'Esplai per a infants i adolescents. Ed. Hooar 

del Libra. Barcelona. A-uesta obra va introduir l'ós 

del mot "clubs d'esplai". 

0ossiers d'Organització i de Planificació de ColÒnies 

de Vacances. CCitats per l'SCV. 

Natura, volums I, 11 i III. Ed .. Hogar del Libra. Barce

lona: 



• 

• 

• 

.... 

Muntatges audiovisuals. Ed. Hoçar del Libra. Barcelo

na. 

La fotografia, mitj3 d'expre~sió. !d • 

Olimpíades i jocs esportius. Id • 

1969-fins ara. 

2 • 

Començo a treballar e l'Escola Costa i Llo2Rra, fei-

na oue he mantinout fins ara. 

Durant sis anys he fet estrict¿ment de ~estre: tres a 

cin0u~ nivell i tres a sis~. D'a~uasts anys de mestre result~ 

gntoni Balmanya de l'any 1971. 

~osteriormant, a la mateixa escole he cont:nuat tre-

ballant sota el mestratce ~s Ramon :anals a! Gabinet c~ico-sb-

cio-~ejagbçic esoecialitzant-me oroçressivament en le~ t~cni~uas 

sociom~triaues i en la inte~venci6 de oru2s-classe -ue viuen 

situacions de conflicte ccl.lectiu. 

A oropbsit d'a0uest2 c~esti6 he escrit els seçUents 

llibres: 

• 

• 

Vers un nedi educatiu. Ed. ~ova Terra. Sarcelona. 

Comunicació-educ0ció. Id. 

El çrup-clBsse. Id • 

El mestre i el grup-classe. Id • 

Passo psr alt s~rie5 d-articles oublic2ts oer Persoecti

va Escolar i Per Guix 

o-altra banda, i des de l'escola, he participat en 

l'elaboraci6 de llibres de text per a l'E~itorial Casals. He 

pres part en els llibres de Llenguatge de tots els nivells 

d'EGB i en els llibres d;exoeriències de 4rt. i de Sè. 



(, 

j 

I 
3. 

1976-79 

Minyons Escoltes i Guies St. Jordi m'encomana d-orgenit 

zar un equip de treball oer procedir a la revisió dels mètodes. 

A~uest projecte,que dur~ tres anys, passa per les feses de: 

• 

• 

• 

elajoraci6 d'uns documents i ~aules d'analisi de la rea

litat -anomenats els documents de Debat dels ~~todes-. 

redaccici d'unes fitxas provisionals per a la formació 

de ceps. 

elcboraci6 d'unes propostes de funcionament expsrimental 

de les unitats i seçuirnant d'un grup redult d'a~uestes 

convocatória d'un camp d'an1lisi de les pronostes i de 

les dades acu~ulsdes en I'sxoe~im2nt~ci6. 

reCacci6 del dic:~~en de~i~itiu. 

P-uast dict~nen e'h2 traduit en la putlicaci6 de tres 

llibres 2dreEsats als nois i noies: ''Estels enll1" (Llobatons 

_Daines), 11 A l'aguait d'una aventur~·· (s~nç2rs i 

vingut directament com a responsable del ?rcjecte. 

1977 fino:, ara. 

He estat c~ntractat com a PN~ per l'escola de mestres 

~e la U.A.B ensenyant Psiccpedeçogia als alumnes de 3ar. curs 

i formant part d'un departament cue s'ha volgut obliçar a es-

criure totes les classes oue es preparen. 

Actualment, estem elabor:ênt tot ar:uest msteriel per 

a publicar-lo juntament amb Pere Darder. 

Al Gepartament d'especialitat al nus estit assignat 

-Dept. de lE etap2- m'he responsabilitzat de coordin3r les 

pràctioues dels alumnes des del punt de mira del disseny de 

les pràctiGues, seguiment i elaboraci6 de criteris d'avalua-

' ' ClO. 
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En aquest temps, i ho incloc en aquest apartat perqu~ 

té una relació amb la docència universitària, m~han estat enco-

manats 

• 

• 

dos treballs: 

la redacciÓ de l'apartat corresponent a l'escola de 1' 

obra col.lectiva "Catalunya c~p a l'any 2.000" impulsa

da per la Fundació Jaume Bofill. 

la redacció de l'article sobre Pedagogia per al suple

ment oue, cada ouatre anys, edita per a la seva obra 

l'EncícloPedia Espasa; 

aquesta feina l'hem feta amb Pare Jarder i l'Editorial 

ens h2 fet encèrrec òels oropers su~lements, ~ue proposa 

bianuals a partir d'ara. 

El nou P.. i unt ;:;;r.:ent 

Des del primer moment vaic col.laborar amb l'~rea de 

Joventu~, inicialment de forma voluntèria, en 
1 , • ..._ . , 

"'" orçsn:i.. -.zaclC 

dels Casa~s d'~stiu de 1?79. 

~ finals d'aGusst any vaic subscriure un cont-ecte 

d'estudis amb l'Ares de Serveis Socials per 2 treballar en l2 

política d'Inf~cia. No vaig renovar a~uest contracte per creure 

cue no podia 20ortar alla aue s'esperava de mi. 

f:. finals de 1980 
• , ' J._ ..__ 

va1g esser con~rac~a~ 

Joventut com a director ~e l'Institut Mununic~al d'Animeci6 i 

Esplai, càrrec aue tinc ara. La feina nue este~ fent és, de mo

ment, la formaci6 dels monitors per a les vacances i 1~ pros

pecci6 d'un model de formeci6 d'Animadors de Joves- ~ltres lÍ

nies de treball, com poden ésser l 'en-,uesta i 1 "estudi sn un 

sentit estricte, s'h2n haout de deixar per a temps m~s favara-

bles. 
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Altres 

Encloc en acuest anartat un conjunt heterogeni de ~ües

tions que, si b~ no s6n totas elles membres de ple dret d~un 

currículum, tenen una significació i val la pena d~explicitar-

les: 

• 

He estat professor en totes les edicions de l'Escola 

d'Estiu de 5arcelona, excepte en dues en les aue esta

va aco~plint els deures de les milÍcies uníve~sitàries. 

!-!e estat professor en dues edicions de 1 'escola d .. t::stiu 

de Girona i en una de Ganre~a. 

d'~splai de l~~mbit 

les sonclussions. 

Enguany he lleçit !a meva tesi de llicenciatura nue arn~ 

el titol de :¡~iralls del lloc, miralls del temes" (Re

plantejament psico-s~cio-pedaç~gic del lleure), intent5 

ds formular-se unes teses matodolèçi-ues ~e~ la inter~e~-

' .. ' . 
c:;,.o er . ..!.. eso..Lal. 

~ouast treball hR estet velorat a~b Excel.lent ~er una~i-

ooció e ;:;rer.~i ext:raordin<:ri. 

En aouest m)ment estem treballant amb Sal~=ador Auberni 

per donar-hi una redacci6 entenedor2 cel? monitors i 

editer-ho :?viat. 

L'experi~ncia de treball en un ~juntament com ~s el de 

Sarcelona, ~ue ~s ri~uíssima en determinats aspectes 

-potser, sobretot, en ~'humà êò la nostra ~.rea- .. resul

ta anihiladora en altres i, en moments, desconcertant 

degut a l'entrebanc administratiu i 2 la desmesurada 

complexitat d'un aparell QUe es receix m~s aviat per 

les seves pròpies lleis ~ue no pas per elementals prin

cipis de realitat. 

A~uest fet em oilestiona seriosament ~uins s6n els din

tells d'efic~cia de l~actuaci6 p~blica i fa ~ue em preo

cupi molt d'esbrinar ~uines han d'ésser les formes peda

g~giques ,ho repeteixo 0 pedaçbgioues", d'articulaci6 

entre el sector p6b~ic i la iniciativa i la mobilitza

ció popular per a satisfer allò nue cada actor social 

percep com a una necessitat cue li és pròpia. 
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Valoració 

Encara oue un currículum tendeixi a ser una col.lecció 

de mèrits, em penso oue la seva v~ritable funció és la de per

metre una valoració de Les possibilitats d·èxit d'una persona 

en una funció. 

A mi m'interessa ~ue anuesta valoració sigui ben feta, 

i m'interessa, si ho voleu, egoistament ja oue no voldria tro

bar-me en una situ~ci6 en la cue pesen al meu damunt espectati-

ves a les ::::we rm puc don2r un;:: setisf~cció ede::"uada. Per això, 

' . ' f . em oermetre o ~ eçlr a la llista orece~ent -m~rits, 

bres, etc.- ~lcune con~iaeracid críticE. 

feines, 

espsculetiu, teòric. I 1 d'eltr2 bend2, censo '""-'e no em r::Bnca 

lli-

capacitat orqenit:ativa ni de treball en ecuip, d~ria -ue, nor-

malmant, necessito treballEr amb altres perso~ss; me'n surto de 

conciliar punts de ~ir~ i d'estimular els çrups 2 treure 02rtit 

dels sEus recursos alhora rua em resulta fkcil d'acollir l'es-

timulaci6 procedent dels meus companys de treball. 

~ra b~, en el negatiu he d'anotar-hi una caçacitat de 

res:Jluc:ió ' . . r<1es 2Vl2.<- feble i una dificultat per 2 2ctuar amb im-

. . ; . , 1 t . d 
msd1atesa cuan, sov~nt, es necessar1. O a_ ra can a, i això es 

pot constatar llegint el currículum precedent, tinc tend~ncia 

-suooso que ho necessito- a una certa dispersió, e una certa 

varietat en els camps de treball. 1 aixb comporta alguns pro-

blemes ben ouotidians. 

Finalment, hauria de dir ~ue ~m costa molt d~encasi

llar-me estrict2ment en un lloc de treball, en un escal2fÓ je

ràrquic, i aixÒ és nuelcom ~ue en 1 'administració s'esdevé amb 
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facilitat. Aix~ em preocupa perau~ necessito molt gaudir de lli

bertat de moviments, em cal poder donar curs a la veta creativa 

en un moment donat i, sobretot, edifico la meva tranouil.litat 

sobre ~a consciència ~ue pugui tenir en cada moment d'estar fent 

allò cue • es oportú en aouell instant • 

!.o sé si m'he explicat b~, perb haver-ho intentat em 

deixa tran::uil. 

r ' • ¡_;f2Cl85. 

::<::rc!.Olone, 2i. Ce juny c·e lY2l 

2c:.tlle. 

I ~ 
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Títol de Llicenciat en Pedacooia 

No m'ha estat possible -en plena època de preparació 

de les Colònies de Vacances de l'Ajuntament de Barcelona i 

d'exàmens als ~eus alumnes de la Universitat- de fer els tr2-

mits per a obtenir el docUment acreditatiu de la llicenciatu-

ra .. 

En substitució d'aquest document, aporto fotocò~ia de 

l'acta de lectura de la tesi de llicenciatura cue, com vost~s 

saben, no pot efectuar-se fins ~ue 1 'expedient acadèmic és 

complert. D'altra banda, i com consta en la dita acta, la 

notaci6 de Premi [xtraordinari s'atorga al conjunt de l2 carre-

ra. 

Espero ~ue aouest docu~ent satisf2ci l'absència del 

oue hagués hagut d'acom~anyar acueste inst~ncia. D'altra ban-

da, faré el& possibles per accnseoGir el títol, o si més no el 

resguerd corresponent, amb anterioritat a le dêta del concurs. 

Gràcies. 

Joacuim F ran eh 


