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Ajuntament ~ ~ de Girona 

CUltura i Educaci6 

INFORME 

ELS RECURSOS EDUCATIUS DURANT EL CURS 85·86 

l. Aula de la Natura 

2. Taller d 'Histbria 

3. corals i Grups Instrumentals 

4. Teatre 

s. Els Cicles do Cinema 

6. Jocs florals 

7. Els cicles de concerts 

a. La moatra da plàstica 



1. 

1. Aula de la Natura 

1.1 Dades ca.paratives amb curs anterior 

64-85 65-86 

•• total da grups atesos 125 127 

no total d~escolara usuaris 4.622 5.197 

no real· de grups atesos (1) 52 69 

no real d'escolars ataeoa (l) 1.836 2.426 

(1) Oaa comptant els grups o escolars que han estat atesos més d "una 

vagada. 

1.2 Dades comparatives per tipus d'aecolaa. 

!!.Ública erivada IN6 Total 

no total da grups 98 22 7 127 

no total escolara 4.165 777 255 5.197 

no real da grups 53 9 7 69 

no real escolara 1.609 362 255 2.426 

1.3 Dades comparatives segons tipus d'usos 

Itineraris PrograiBa Visita 

St.Oanio1 Recerca Ex.eoaici6 

no total de grups 79 15 33 

no total d'escolara 3.204 687 1.306 

1.4 Volum da 1 'da da 1 'Aula per part da lea diverses escoles 

64-85 65-66 64-85 65-86 

Annexe 4 4 Campdorà o 1 

C.Auguet 4 5 c.costal 7 4 

o.carlas 37 33 Eixieenis 5 6 

F'. P61 vora 6 9 J.Bruguara lO l 

Lorenzana o o m.o.mont 7 9 

migdia 6 3 mont falgars 6 12 

lllontjuic 20 12 P.Ribe o o 



2. 

84·85 65·86 64-65 65-86 

Pericot o 6 Sta.Euglnia 1 o 
Taia1à o o Vila-roja 6 1 

St. Josep 2 11 maristes 2 3 

Dr. masmitjà o 6 la Sella 2 o 

1.5 Algunes observacions qualitatives 

• 

• 

• 

• 

El muntatge d'una axposici6 durant als •ascs freds resulta rendible: 

1.306 visitants en lO dies. 

La iniciaci6 dels programes de recerca sobre ala rius i sobre als boa

coa han proporcionat indicacions •olt suggarants sobra al desenvolupa• 

•ant desitjable dels treballs da l'A.Natt. 

Hi ha aacolea despenjada& da forma crònicas Ca.pdorà, Lorenzana, Prat 

da la Riba, Sta. Eugènia 1 Taialà. D'altres semblen desconnectar: Bru

guera i Vilsroja. 

L'escola st. Josep 4s la dnica escola privada amb un lligam regular i 

homologable al da las escoles pdbliquea. 

1.6 Algunes vies per a l'any vinent 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

mantenir las líneas de muntar una expoeici6 pal gener-febrer i ala 

progra•es da recerca. 

Regularitzar el pr,stac ds diapositives als mestres interessats • 

Treballar a St. Oanial segons ellb descobert en els programes da recer-

ca. 

Iniciar la conversió dels guions de St. Daniel en un llibret • 

Començar a publicar materials referits al eadi urbà: places com a lloc 

d'estudi del medi, ~urs da la ciutat vella. 

Consolidar tamb4 las publicacions i apunts referits a serveis munici

pals: incineradors, aigOes, etc. 

Intentar un gui6 d'enllisi dal territori basat en el pla general 

Intentar un guid sobre la.industrialitzaci6 i la central del mal! 



2. Tallar d 'Hist?Jria 

2.1 Dades co.parativas amb al curs anterior 

84-85 85-86 

no total de grups atesos 178 151 

no total d'escolars usuaris 5.123 4.727 

no real de grups atesos 78 71 

no re el d'usuaris 2.318 2.766 

2.2 Oadas co•perativas eegons tipus d'escoles 

pública privada 

no total de grups atesos 125 26 

nO total d'escolars usuaris 3.937 790 

no rsal da grups atesos 55 16 

no real d'escolars atesos 2.225 541 

2.3 Dades segons tipus d'usos 
taller exposició 

nR de grups 118 33 

no d'escolars 3.690 1.037 

2.4 Volu• da 1 'ús del Taller per part de las diverses escoles 

84-85 85-86 64-65 65-86 

Annexa 28 20 Ca~~~pdcrà 2 o 
C .. Auguat 20 14 c .. coetal o o 
o.carles 24 20 Eiximenis 10 11 

f .P6lvora lO 7 J .. Bruguere 6 o 
Lorenzana 2 o m .o.mont 4 lO 
migdia 22 24 mont falgars o 1 

montjuic 22 18 P.Riba o o 
Pericot o o Sta.Eugènia 1 o 
Taia1~ o o Vila-roja o o 

St. Josep 9 16 maristes o o 
Or. masmitj~ o o La Salla 4 o 
Alzines o 4 Carmelites o 2 
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2.5 Algunes observacions qualitatives 

• 

• 

les prestacions m's requerides per les escales s6n rafarsnta a recorre

guts o treballa qua ala mestres poden tar parfactaaant tots aole: al 

barri vall, al ro•~nic, al g~tic, par exemple. 
Connecten amb dificultat amb la idea que all~ qua as tracta no 4a noals 

ni essencialment d'observar l'entorn, ein~ d'investigar partint dels 

indicis. 

S'ha iniciat al prlstac da diapositives. (s un servei qua als mestres 

agraeixen molt. 

2.6 Indicacions par al proper curs 

• 

• 

• 

• 

Estructurar aarioeamant el préstec de diapositives 

Tendir a no acompanyar ala mestres i nans an treballa qua poden far 

tots sols emprant ala materials disponibles: barri vall, romànic, 

g~tic, 

Refer als guions relatius a 

• 
• 

• 

prahistbria 
Catalunya fa 1.000 anys (a!ntasi da l'axposici6 Carlemany 1 

el m6n del romànic) 
gremis o oficis 

Preparar novaa propostes de treball sobra 

• 
• 
• 
• 

industrialitzaci6 (•usau) 1 central del mol! 
com funciona 1 'Ajuntament 
l'urbanisme 1 al pla gana ral da Girona 
incorporar marcagirona als guions de Fires i marcats 



• • 

3. 

s. 

Corals i Grups Inatru11antale 

3,1 

3.2 

Resum comparatiu da les dadaa 

prev. 
84-85 85-86 66-87 

n• Corals 13 14 16-17 

no Grups Instrum. s 4 s 

no usuaris Corale 332 420 ? 

•• usuaris Grupe Inst.. 152 146 ? 

Dot. prsssup~st 1.406.300 1.409.000 1.soo.ooo 

Algunes ~ades qualitatives 

• 

• 

• 

• 

En-guany, Dolors Torregrossa s '"ha fet càrrec da la coordinacicS del 

progra11a da corals, substitu!nt la Coral Oidà. No hi ha hagut pro

blames sn aquast sentit. 
Continuam tenint dificultats per connectar amb les Escoles d*Ac

cicS Espacial o par trobar directors de coral que s *animin a anar

hi, 
L'Escola Cassià Costal ha abandonat al comprom!s de participar a 

la trobada par raone poc explicades par la directora da la coral. 

La directora de lea corals de La Salla i Dr. masmitjè -que 4s 

alhora la professora de música d'aquestes escoles- continúa incua

plint ala saus co•promisos. 

3.3 Algunes indicacions per a l'any vinent 

• 

• 

• 

Sembla qua dos o tres escoles més s'enganxaran al carro de les 

Corals. 
Hem parlat amb el Sr. Carles Barnús perque deixi preparats uns 

arranjaments per a flauta i percussi6 sobre una obra de Dalmau 

Pla que duu per t!tol Rapsbdia de Girona. 
L ~augment del nv da corala fa pensar en que caldrà un petit in• 

cremant pressupostari, de l'ordre de lea loo.ooo pessetes. 



4. 

6. 

Teatre 

4.1 Resum coaparatiu de les dadeaz 

pr av. 
64-85 85-86 86-87 

nA Tallers en Eecoles 3 3 3 

d'Acci6 Espacial 

"' Tallera en altraa ea celes 3 4-5 

"' usuaris dels tallara 122 161 ? 

na: d'obres raprasantadaa 13 15 7 

ala mostra da'Taatra Esc. 

nQ d'espectadors llostra 2582 3238 

Dotaci6 pressupost (1) 305.500 205.000 

Ootaci6 E.A .E (2) 252.000 234.900 

Dotaci6 total real (3) 557.500 439.900 

(l) Correspon a la quantitat dotada a la Pda. 259.3020.15, destina

da diractaaent al Teatre Escolar. 

(2) Correspon a la quantitat gastada de la Pda. 259.3020.20, daati• 

nada al suport d'activitats a las escoles de ront da la PÓlvora, 

Vila-roja i Car•s August. 

(3) Correspon a la suma da las dues quantitats anteriors. 

4.2 Algunes dades qualitativaa: 

• 

• 

• 

• 

La substituci6 d'en Pera madrenya a las Escoles d 'Acci6 Espacial 

s'ha notat una mica. 

S'ha econssguit d'iniciar les escoles Pericot i Prat de la Riba 

·en la participaci6 a les tro_bades da taatra. 

No ha estat possible d 'adquir"ir cap mena d'equipament teatral • 

Hi ha hagut dificultats a l'hora d "utilitzar al Teatre municipal a 

més d "una vegaçla als escolars, que venien a assajar en dates 1 ho

res convingudS-s han hagut de tornar-se"n. 

4.3 Algunes indicacions per a 1 "any vinent: 

• 

• 

Cal raro·rçar la p~apar.acid tll:,cnica· dels monitors • 

Cal acl,arir ~~tillor qUina és 13 re!'aci6 amb al--Teatre municipal !, 

!!Ob~etot, guins costoe se "n deriven. 



' ,, .. 
7. 

s. Ela Cicles de Cinema 

5.1 Resum comparatiu de les dades: 

84·85 85-86 
prev. 
86•87 

nR usuaris (1) 1.880 

40 

17 

225.000 

2.409 

45 

17 

325.000 

3.600 

60 

7 

350.000 

nQ sessions projacci6 (1) 

no escoles usu~ries 

Dotaci6 prassupost~ria 

(1) Ha de tenir-se en compta qua 1 'any 84-BS aran doblades las pro
jeccions da Je'r. i 4rt.t qua 1 'any present s"han doblat les da 

Jer., 4rt. i Sà. i que per al cura proper as proposa de doblar 
tota els cursos. 

5.2 Algunes observacions qualitatives: 

• 

• 

rins aquest curs ham comptat amb la col.laboraci6 de Josep Ml Clava
guara par a la rea11tzaci6 de tràmits (lloguer projectors, gestions 
al recadar, etc.). Sembla que eix~ no sar~ possible l"any vinent. 

Les persones qua fan la prssentaci6 de les pal;1!culas van consoli
dant-sa: disposen de material propi par a la praparaci6 da las pra
ssntaciona, presten alguns serveis directes a las aacolaa ••• 

En aquest sentit, sembla qua la qualitat augmenta. 

5.3 Algunes indicacions par a l "'any vinent: 

• 

• 

• 

Com ja ha dit, no podrem comptar amb Josep m• Clavagusra. Aixh vol 
dir que hem d"ancarragar una •ica •le da feina als presentadors i 

remunerar-los. He fet als càlculs augmentant lea 6.000 pts/sessi6 
tina a 7.000 per tal da cobrir les gestiona qua hauran da far. 

Caldr~ cercar a aquestes persones un rac6 on puguin tenir als seua 

papara (a la Mercè?) 

Els Cinemes Catalunya segueixen augmentant els preus del lloguer de 
la sala: fa dos anys aran 3.000 pta/saasi6, aquest any s.soo 1 vo
lien arribar a e.opo l"any vinent. Finalment, ham quedat en 7.000 

per al 86·87, 9.000 per al 87•88, 11.000 per al 89-89 i, a partir 
d .. aqu! l"incramant de l"IPC. 

Si tenim sn compta qua s6n 60 projeccions les que aa fan (i aix~ vol
drà dir 420.000 pessetes al curs vinent) podriem pensar en l .. edquiai
cid d~una mAquina. 



• • • 
e. 

6. Joca rlorals 

&.l Resum comparatiu de lea dades 

84-85 85-86 

"' concursants de li a tapa d "EGB 45 64 

n• • • 21 • • 48 77 

n• total da concursants 93 141 

Ootaci6 praasupostlrie (1) 370.000 150.000 

(1) La difar'aln,cia da dotaci6 correspon al fat que al curs passat 

va encarregar-sa la confacci6 del llibre recull da les cinc 
primeres adicions dels Joca rlorals. 

6.2 Algunes observacions qualitatives. 

• l'augment da la participaci6 6s molt probablement atributbla a 

la publicació del llibret, 

6.3 Algunes indicacions per a 1 "'any vinent 

• 

• 

no serà necessari incrementar la dotacid pressupostària 

enguany no ha estat possible casptar amb mantenidor; si acordaa
sim des d'ara da proposar-ho al Sr. Sals •amb qui comptavam-, 

podrem assegurar-ho· par a 1 'any vinent. 



9. 

7. Els Cicles da Concerts 

7.1 Hi han assistit 540 escolars. Una xifra equivalent e la d'anys anteriors, 
ja qua s'ofereixen na.&a ala nois i noies de sè. 

7.2 Resta pendent la q0esti6 da si tenen o na cont1nu%tat. En aquest sentit, 
cal dira 

• 

• 

• 

varam tenir una conversa a•b representants dels Instituts -qua s6n 
l'altra part interessada- i no va arribar-se a una concluaei& dafi• 
nitiva sobra aquesta continuttat 

ells manifestaven que hi tenen •olt d'interès, 

varam quedar qua an tornariam a parlar • 

a. La Mostra da Plàstic& 

8.1 Enguany no ee n'ha fat. En al disseny del praaaupoat qua va arribar-ma 
no hi havia cap consignaci6. 

8.2 Una pregunta: &s possible da raconaidarar•ho das de la perspectiva de 
l'exist~ncia del c.c. da la Marcà? 

Joaquim franch 

juliol do 1.966 


