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t..:UH!liCULUfu PROfESSIDf~AL 

de Joaquim Franch i Batlle. 

ESTUUIS 

CiPncies EmprPsariels a E3AUE, mancant-mP un curs per acabar la 

-.,. 

carrera. 

f.-Fde:,gogia ;:¡ h Jnivf'rsit;:.t Central de Barcf!lona. llPgida la Tesi 

de Llicenciatura ar:<b lt: c:;ualificació d'Exc~l.lent pflr ·unanimitat. 

Pel qu8 fn a l "r1ctiv:i .. tat profE."ssional, inb•nto d 'ordenDr-la ~n 

per.Ír•d€'s Fls lÍmits teMpor<.>ls dPls quals no són probablemf:'nt exactes del 

tot ja r;ue se 't1 fc: Ci fícil de record,::¡r-los. 

1963-ES 

f<\e>r.1bre consul-tor de 1 'Equ.:p d12 léò 5ranca Piom'~rs de ffiinyons Escol

tes. En aquells anys va fE'-r-se un canvi rr:Btodològic en 1 'orientaciÓ educati

vz del f¡;ovimsnt Escolta ~zssant-se de>l que s 'anomf\nava fl1inyons a la divissió 

La mf've contribució a aquest<'! fElina va concretar-sP en la redacciÓ 

d'un c~ntenar de fitxE"~ t~cniqu€1s -la major part de les quals són vigent~ 

encara- en le.s quf' hom ff.ia propostPs d"activitats,als nois i nbies. 

1965-68 

f(.embre dF 1 'ec;uip directiu dPl Se>rVf'i de Colònifls d€' Vacances sor-

git de C~ritos Oiocessana de ~arcelona. 

Simult2niamPnt, rE!sponseblf' dF l2 formaci6 deüs monitors i primer 

dirf'ctor dF 1 'E::col2 dP 1 'Esrlai, 8ntitat dF c;,irp formatiu QUE> va ganE!rar-

sf1. a 1 'intBr5.or df'l :J8rved df' Col\;nips. 

Ld. fioq;~r- dFl librn. 
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Dossi~r d 'ürganitzaci6. UossiBr de Planificació. Jossier d "IntEmdèn

cia. R~,=culls d~ fitx¡;s dP cairP organitzatiu editats p~l Servei dr 

Colbnies dR Vacanc~s emb vist~s a form~litzar 1 'activitatorganitza

tiva dels monitors i I'f!spor;saUlFs. 

Natura, volums I, I1 i III. Editorial Hogar dE'l Libra. Barcelona • 

lJlimpiadas i jocs F~sportius. Ed. lioger dEil libra. darcE~lona. 

La fotografia, mitjà d'expressió, ld. P.ditcrial. 

Hiuntatges audiovisuals. lci. rditorial. 

1969-1980 {f!scola) 

~ 

L'any 1969 vaig com8nr,ar 2. treballar a 1 'Escola Costa i llobera, cen

tre prl vat, ca¡ïd?:Vf!ntpr c;l llarg d8 tenps de la renovació pedagògica. 

EntrF el curs liJ69-?G i Pl curs 1974-75 vaig fer estrictament de mp.s-

tre: trps anys 6 ~rimrr~ etapa tr~s anys a 1~ segona. 

1-'osteriormant, a le. mateixa ~scola veig treballar al Gabinet Psico-

sòcia-pedagògic esp~cialitzant-me progrEissivament E'n les t~cniques sòcia-mè

triques i en la intervpnció psicosociològice prop d~ Grups-classe que vivi&n 

situacions dP conflicte. 

Al llarg d'aqupsts anys he pres part en la pràctica totalitat de les 

Escoles d'Estiu de darcellona -exceptE' els dos f:'lstius E'n que acomplia lE!s ffii-

lÍci?s Universitàries- eixí CO!il En dui?~' edicions de 1 'Escala d"'Estiu de Gi-

rona i una de GranollPrs, t:allorca i 'anresa. 

Publicacions: 

L 'autog!"stió a 1 'E'scola. Cd. Nova Terra. Uarcf'llona. 1971. Guardonada 

2r1b Ell premi Antoni Uêlf;lanyz. de i'f'.dagogia. 

VPrs un mfldi educatiu. E.C. ¡·Jova TE>rra. :;arcE>lOna. 

Comunicaci6 i educecid. Irl. Fditorial. 

El Grup-cl<!sse. lc. eCitorial. 

El MestrP i pl uru~-classf'l. Lc. editorial 

f,:-1rti~..:ipc•ci-f r>n divr·rsps Pdicions dE'=ln Jlibn:•s dl? tr-xtE' df! 1 'Edito

rial C;->s<Jls: 1: ibr!"!: dp llpnqunt~P dp tots PlB 

en Flfi t~ ~L:{_ ••ri.f'-nr.:if':-:; t;:r: 
-' ''~cc7'Jk•, "'ci: ê·;~,-~;51 
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• Col.laboracions regulers e la revista Perspectiva Escolar i, més es• 

cadusser~s, a la revista Guix. 

1976-79 

lncàrrf'c per part da f~>inyons Es col tEls i Guies St. Jordi da Catalu

nya d'org2njtzar un equi~ de trE1ball per procedir a un estudi da 1 ;estat de 

la pràctica PEldegògice r,ue s ;hi efl."ctúa i a una Ellaboració de propostBs de 

renol·ació metodològica. 

lls tres anys ps dpstinaren a feinros d 'enquPsta, anàlisi de les 

Línir-s dr fons de> 1 '"E>scoltisme ''viscut" pflr caps i nois i redacció final 

de trGs llibres: 

• [stPls Pnllà. rldressat a nois i nòil:'s de 7 a 11 anys • 

• i:. 1 'aguait d'una avl'lntura. 1\dr~?<ssat a nois i noies de 12 e 14 anys • 

Illes. Adressat a nois i noies de 14 a 16 anys. 

1977-6982 

Contr2cte com a PNN a 1 "Escole Universitària de formació del ProBes-

sorat de la UAB, amb 1 'f!ncàrnc de trBs cursos de Psicopedagogia al darrer 

cny df! la carrE~ra. 

i'ils dppartRm!?nts d'especialitat als qufl he estat assignat, he anat 

prenent rpgulRrm!?nt !<1 I'E'spon;;abilitot dE' dirigir EllS trflballs de pràctique¡¡ 

dels alur.~nes PerQuÈ> considE'ro que ac;uBsta matèria -ultra pprmetre un miJ.lor 

conPixemE'nt dPls alumnl?s- done curs a unn prt<~ocupaciÓ pedag'hgica que, per a 

mi, t!s fon2r.l8ntal: 1 ';-,rr8lamf'nt dl? 1 'f!duceció Bn el territori, mPdi natu~:al 

t1rbà, institucional i h'.Jm~ on CI'f'iXPn fils nois. 

[n 1 'actualitat Pst em prE>p<:!rant amb Pl Sr. PPre Darder la publicaci6 

del mptf"rial f1U8 hpm anat ~:'laborant ;:¡)_ cap dP. cinc anys de docl\ncie univPrsi-

'¡f } icar:ic.ns: 
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Mpartat corrf'spon~;~nt a .l; prosFPctivs d€1 1 ~flscola i de 1 '8-ducació en 

1 'obra col.lrctiva "Catalunya cap a 1 "any 2,000 01 impulsada Pflr la 

fundació Jaume Bofill. 

Encàrr~;~c r~gular dels supl€1ments bianuals que, sobre Pedagogia, s'edi

ten fln Bl context de 1 "Enciclop~dia Espasa. 

1979-1982 (l:o qe~tió municipal). 

Ofls dpls -::rinf'rs diPs d "exit8ncia dels AjuntamFnts Democràtics, v2ig 

col.l,:--oborar e-n les activitats dP 1 'ArBa de Jovflntut de 1 "Ajuntament de Garcfl-

lona. 

ll :sPtt>mbrF dp 1':;79 vaig suscriurfl un contracte d '~:~studis amb 1 'Arpa 

ar;u8st c:ontractF ,OFr crPurP qup. no podia c.portar a la dita ~!'E'Ia all~ que Els-

'JPl."PVE' dt< mi. 

h finals df' 198ü 'i"aig Pss101r novament contractat pPr 1 ~rpa de Joven

tut coc ,- dirf'ctor d¡:: 1 'Institut Lunicipal d .. Animació i Esplai, frina qu1:1 

veig df't,r>nvolur¡:¡r fins al juliol dE' 1981;. El meu treball consistí. fonamental

mpnt ~?n or,~"nitzar i dur a trrmP lA for:o1aciÓ df! monitors de casals de joves 

i d'activitt">.ts dP \:2Cances ppr a infants. 

L 'pxrr.riPncia df> trebalLa 1 ~J;juntement. de. Barcelona_ va .éss~r __ r¡,_qu_!s-

~i'2_a_ en B19uns ::;spectes pPrÒ francament anihiladora en d~a1tres i, f'n f'!Oml?nts, 

r:!::!::olutenent des; oncf!rt;,nt pr-r raó Ce lz desnesurada complE•xitat d8 1 '"aparell 

hf? trPbelL'!t Fn oqu¡::¡st Ajuntamf'nt des de sE>tembre d~;~ 1981 centrant 

dr> '<'r8s -jur,t.<j!F,¡~nt ;·_,lt, lr- ¡;ost2 rr. 1:;:;rx<:< dR noves lÍniE:>s dr> rE>cursos- i, 

r''a tn• t.:,ndn, l: :n·c--·:;r:·ció dFls rnnnitors pt>r a l€'-s VGcance>s d~f'nguany. 

l-'ub) i.r:oc:ion:::: pn or··. e3ts nn¡~ents (~ ;) 1 'pdit.orial Pl llibr.P en dos 

:ò 
~i'--- \:rt'~ __ l':}:..r.'1 l.)c-·¡.,:,~., ,l'í'" .. , -ro~·~i 
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1 El prim~r any dB vida (8uca 
1 ""f'C01a. Recull dfl Jocs Papu ars. La PlF.stica a ''"'' 

" . uart anys (ide~m). El joc i les joguines. 
i petit llibret). El segon,te-rcer ~ q 

lducar p~r a la salut. Educació afectiva i sexual, etc. publicacions qup 

de recursos pducatius o en Pls de _.., 'inscriue>n en e:-1 context dals programe~s 

Sf'rvr>is a les Associacions deo l- 2res. 

-4 ~ J.c 1"!!~ 
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;:Joaquim Franch 

Girona, !O de juny de 1.982 
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