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t:Uiii!ICULU!ú ~HOFES.':.iiOf>!AL 

de Joaquim Franch i Batlle. 

ESTUUIS 

CiPncies Empresari2ls a EJAUE, ~ancant-mP un curs P8r acabar la 

carrPra. 

f..Fdagogia u 1<-- Jniversit;:_t Cpntral de BarcRlona. llegida la Tasi 

de llicenciatura anb !;1 qualificaci6 d"Excel.lent per unanimitat. 

Ppl e1ue fa a 1 'ilctivitat profpssional, intPnto d'ordencr-la em 

períudE's r-1s límits tPmpor<'-ls dels quals no són probablPmPnt exectfiS del 

tot ja cup o!? 'n f~ difÍcil dp recordor-los. 

1963-65 

ríi~?r.lbrP consuJ.tor de> 1 'Equip dF la Branca Pioners de Minyons Escol

tes. En aquells anys va fer-se un canvi matodològic Pn 1 'orientaciÓ educat i-
va del i'1<ovim~:mt Escolta p::!ssent-se del qup s 'anompnave. minyons a la divissi6 

d 't>dats ~:~n Ràngprs i Pioners. 

Lc meva contribuci6 a aqu?stc fElina va concretar-sp en la redacció 

d'un cp.ntenar df' fitxen; t8cniquas -la major part de les quals s6n vigPnte 

ancara- 8n les que hom fÈ'-ia propostes d'activitats.als nois i nbiea. 

1965-68 

r.ípmbre df' 1 'sc;uip directiu d!"l 5f!rvf'i de ColÒnif'IS dE> Vacances sor-

git de Cñritas Oiocessana de barcelona. 

Simult2niamP.nt, rasponseblfl de 18 formació dflls monitors i primer 
director de l '[-::;col2 df' 1 'Est~lai, f!ntitat dF c;:>ire formatiu qup va generar-

l..lul:s t.:'L:.pLü "rr 2 ~nf~r·t.s i i-JC~Ol'-~'r.:r>nts. Ld. ¡·;,_Jqdr dFl Librn. 
·.i --eC;' 'ior',-,. 
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Dossielr d 'I.Jrganització. Uo~,süar de Planificació. íJossier d 'Intftndèn

cie. Reculls dE! fitxes dP cairP organitzatiu editats p8l Servei de 

Colhnies d~ Vacances Amb vis tE'ls a formE~litzar 1 ~activitatorganitza

tiva dels monitors i responsables. 

Natura, volums 1, Il i III. Editorial Hogar del Libra. Barcelona. 

U!impiadf!s i jocs fl&portius. (d, tioç;ar de~l Libra, üarcE!lona. 

La fotografia, mitj~ d'expressió. Id. editorial • 

f~iuntetgPs audiovisuals. lC:, Pditorial • 

1969-1980 (8scola) 

L'any 196S vdiç; com8nr;ar ~·. ::.rf!be!lar a 1 "Escola Costa i Llobera, cen

trf! rrivat, card;cv<>ntPr e'!l llarg dP tenps de la renovació pedagògica, 

EntrP el curs lJG9-7G i Pl curs 1974-75 vaig fer estrictament de mE~s-

tre: tr8s anyr; ; ¡::rime:r;. l?tiJpa i t¡-es anys a lo sPgona. 

f.losteriorment, a le mate>ixa f1Scola v2ig treballar al Gabinet Psico-

sòcia-pedagògic especialitzant-me PI'OÇI'essivament en les thcniques sòcio-ml!

triques i en la inte:rvPnció psicosociològice prop de Grups-classe que viviGn 

situacions de conflicte. 

Al llarg d'aquests anys hP pres part en la pràctica totalitat de lPs 

EscolE! s d ;Estiu dP darcE~lona -exceptE! Ells don estius en quez acomplia lt:ts flli

lícir>s Universitàrie>s- dxí cor.1 Fn dup~; adicions dfl 1 'Escola d'Estiu de Gi-

rona i una dfl GranollPrs, i;:allorca i • anrPsa. 

Publicacions: 

l 'autogPstió a l 'pscoln. Ed. ;~ova Terra. Uarct'llona. 1971. Guardonada 

2nb el premi l1n::8ni t.i,slr:1anya de !-edagogia. 

Vp¡-s un mpdi educatiu. EC. iiova Terra. ;.;arce>lona. 

Comunicació i pduceció. Irl. Pditoriol. 

i 2rtiLiO~·ci~ ~r1 divrrsrs P~icions de:ln Jlibrp~ dp t~xtp dP l'Edito

ri..:ü L--•sal:;: L ior~" (j¡' l.lenqll<Jt1:;1·· r!F tots Pls nivPlls Clè l 'EGG i 

<:1 ro_l,- 1:':_·.· ••r;_:-rlr::iP-:: r.::r .~['lr. l ~-p óc·:_. nivPlls. 
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• Col.lzboracions regulars a la revista Perspectiva Escolar i, més ps

cadusseres, a la revista Guix. 

1976-79 

lncàruc rJPr ¡:art de liiinyons Escoltf!s i GuiPs St. Jordi de Catalu

nya d'orsen • tzar un e qui;=¡ dP treball pE>r procedir a un estudi de l'e.<stat de 

la pràctica pedegògice r~ue- s #hi efpctúa i a una elaboraciÓ de propostes de 

reno1 ac ió mr>todològica. 

lls trBs P.nys f'S dPstinaren a feim~s d 'enquPsta, anàlisi de les 

línir-s dr. fons dl? 1 'escoltisme "viscut" per caps i nois i redacció' final 

de tres llibres: 

• E3tPls pnllt. Adressat a nais i nbiPs de 7 a 11 anys • 

;., 1 'aguait d'una aventura. AdrPssat a nois i noies de 12 a 14 anys. 

lllPs. ~dressat a nois i noies de 14 a 16 anys. 

1977-1982 

Contracte com a PNN a 1 'Escola Universitària da Formació del Pro~es-

sorat de la UAB, amb l'Fncàrrec de trBs cursos de Psicopedagogia al darrer 

2ny de la carr~ra • 

• ~ls dpparL"lments d 'r>specialitat als que he estat assignat, he anat 

prenent I'flQUl.r1rment l;¡ rBspOn!>abilitat de dirigir Ells ttFballs de pràctiques 

dels alurmes pprquÈ' considl'ro qua ac;uesta matèria -ultra pPrmetre un millor 

conf'ixement df'ls alumnes- done curs a unn preocupaciÓ pedagbgica que, per a 

r:ü, ~s fon<>nBntal: 1 ';,rrelame>nt de 1 'sduc2ciÓ en el territori, medi natural 

ttrbà, institucional i h•Jmà on creixAn Ells nois. 

Cn 1 'nctualitat t>t>tPm prE'r)2rant amb E'l Sr. Pere Darder la publicació 

dl:ll ï.l?tPrüü flUf< hf>~'~ anat Flaborant .~.1 cap dP. cinc anys de dodmcie universi-

·u J i.c<wi.c.n.s: 
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Apartat corrPsponent a _l, prospFctiva dfl 1 'escola i de 1 '¡:¡ducació en 

1 'obra col.lFctiva "Catalunya cap a 1 'any 2.000"' impulsada DBr la 

fundació Jaume Bofill. 

EncàrrPc regular dels suplements bianuals que, sobre Pedagogia, s'adi• 

ten en el context de 1 'Enciclop~dia Espasa. 

1979-1982 (12 qesti6 municipal). 

Úfls del~ _sri1:1Prs diBs d "exitència dels AjuntamFnts üemocràtics, V?.ig 

col.laborar en les activitats dP 1 'Area de JovPntut de 1 'Ajuntament de üarce-

lona. 

U sBtembrp dp Li79 vaig suscriurEI un contracte d'estudis amb 1 '"!\rf'a 

dP ServBis Sociels ¡wr trt"ballar en els sBrveis d .. Infància. ¡-Jo vaig t"POOV8t 

ar:uGst contracti" fJPr crPurP cue no podia aportar a la dita A.rf!a allò quB BS-

A finals dp 1980 vaig Pssflr novament contractat per 1 ~rE'a de Jovem

t.ut cof:', ;:_ dir8ctor d<-' 1 'Institut ~-.unicipal d'Animació i Esplai, fe:ina que 

vaig d~spnvolurar fins al juliol d€1 1981. El meu treball consist! fonamental-

mGnt en nr]-·nitzar i dur a termE\ lA formació d~ monitors de casals dP. jOVElS 

i d 'acti.vitilts dP v2.cances ppr a infants. 

L 'exr.-E>riència dP trpball a 1 'f1juntament de Barcelona va éssBr riquís-

si:na Bn 1üguns a!>ÇJe.ctE!s pPr~ francament anihiladora en d'altres i, en r'10ments, 

<:t~olutc-.mpnt des' oncert;,nt Pt'r raó dE'! 1:.;: desmesurada complexitat dt< 1 'apar8ll 

concurs-o;-n:-.ic.i.ó convocat ! rr 1 'i¡juntamt>nt de Girona el juliol dP 1981. 

hF trebell;;t pn acuf!st AjuntamPnt des de setembre dt'l 1981 centrant 

LC' mr>va flCtivitat pn dos ccm,s: e 'una banda la gBstió del bloc de rPcur~os 
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L<:> ~-lf,stic;:¡ a l"pscola. l~f!cull d¡;¡ Jocs Populars. t:l primr:<r any de, vida (<Juca 

i 11atit llibrE~t). El segon,tP-rcPr i quart <1nys (idflm). El joc i lfls joguinBs. 

lducar pc-r a la salut. Educació af¡;¡ctiva i s~~ual, etc. publicacions qup 

~.ln<;ct iu pn en el context dE'! ls rrogramfls dP tflcursos educatius o em els de 

sFrvPis a lPs ~s~ociacions d8 r2res. 

::;oaquim Franch 

Girona, !G dP juny de 1.982 
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