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CUltura i Educaci6 

Escola de formaci6 
d'Educadors en el Lleure 

CURSOS MONOGR~FIGS DE REFLEXIO 

PROGRAMA 1,986 

Els cursos monogr~fics de reflexi6 pretenen d;oferir la possibili-

o.:, ta.t .d'iniciar processos personals d"'an~lisi de diferents aspestes. de -l'edu

caci6 en el lleure i de les fo~es de participaci6 a les entitats 1 ~ssocia-

cians. 

Aquests cursos s'adrecen igualment a ciutadans interessats en el 

bon funcionament de les entitats a les quals prenen part i ~ educadors en 

el_ lleure que volen aprofundir determinats aspectes d=: la sev:::. formaci6. 

I serveixen també com a unitats de cr~dit -opcionals- en la forma

ci6 reglada de monitors i directors. 

• 

• 

• 

S6n estructurats en tres sessions: 

una sessi6 de 2 hores (not1fldlment un dijous de 7 a 9 del veSpre) en 

la qual els P.articipants prenen contacta amb la problemàtica que 

es proposen d'abordar, 

una sessió de 10 hores {normalment un dissabte de 9 a 9) en la qual 

el grup haur~ de resoldre.supbsits concrets, problemes p~ctics o 

si tuaciohs proposades com a objecte d"anàlisi 

una sessi6 de 2 hores (normalment un dilluns de ? a 9 del vespre) 

en la que s'intentarà una sintesi te~rica sobre el pròblema o proble

mes que s'hagi plantejat el grup. 



• 
Hi ha tres menes de cursos monogr~ficS de reflexiÓ• 

En primer lloc, hi ha els cursets que intenten de plantejar algunes 

de les perspectives des de les que diversos plantejaments ideolbgics inten

ten d;ésser presents a l;educaci6. Es tracta dels cursos sobre: 

• 

• 

• 

• 

• 

l.. 'Educació per a la. Pau • 

L'Educació ambiental • 

L'Educació corporal • 

L'Educació de la sexualitat • 

L'Educació per a la democrhcia • 

En segon llac, un grup de cursets es proposen de proporcionar a .1es 

persones que considerin necessitar-ho alguns elements d'ordre tècnic que 

els ajudin a organitzar millor el seu treball a les entitats o associacions 

de les que formen part. Es tracta dels cursos sobre: 

• 

• 

M~tode de treball personal: l'ordenació del temps i de la infarm~ci6, 
la presa de decissions, la resolució de problemes. 

L;Animeció de reunions de discussió i de treball. 

Tècniques d"organitzaci6- i de planificació aplicades a la gestió 

d'entitats i assOciacions. 

En tercer lloc, un altre grup de cursets preten de proporcionar 

elements d"ordre organitzatiu, legal i de gestió per al millorament de la 

gesti6 d"associacions: 

• 

• 

• 

Com procedir a la posta en marxa d"una associació: el marc legal,

la redacció d'estatuts i de reglaments, .el procés constituent. 

La Gestió d'una associació: la presa de decissions, el funcionament 

dels--òrgans de gestió, 'la circulació de la informació, l"'eixampla

lnent de la participa-ci6, els organigrames. 

L'Administraci6 d'una associació: comptabilitat, pressupostos i ba

lanços, l'an~lisi dels costos, l'optimització del rendiment de l'or
ganització. 

Els cursos tindran lloc al Centre Cultural de La Mercè d'acord amb 

aquest calendari: 
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• 

Dates 

3-5-7/IV 

1CJ.-12-14/IV 

1 7-19-21/IV 

24-26-28/IV 

6-liJ.-12/V 

15-17-19/V 

22-24-26/V 

9-11-13/X 

16-18-20/X 

5-8-10/XI 

13-15--17/XI 

Curset 

L'Educació per a la Pau. 

Mètode de t'reball personal. 

L "_Eòucaci6 Ambiental. 

L "Animació de reun~ons. 

L'Educaci6 COrporal. 

1êcniques de·-Planificaci6. 

L'Educaci6 de la Sexualitat. 

L'Educaci6 per a la Democr~cia. 

La posta en marxa d'una associaci6. 

La gesti6 d'una associaci6. 

L'administració d'una associaci6. 

3. 


