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2. 

1, Introducció 

Aquest inform~ com~nça presentant quina ~s l~evoluci6 possible de 

1 'Escola. 

• 

• 

Contempla aquesta evoluci6 des de dos punts de vista: 

en primer lloc, des del punt de vista d• 1 'experiència dels dos da
rrE~rs cursos, 

en segon lloc, des d'un punt de vista una mica exterior a la prÒpia 
Escola: 

• 
• 

• 

• 

la incorporació de metodologies contrastades en altres indrets, 
la necessitat de consolidar fora de 1 'Escola, a la vida social, 
els resultats de la formaci6 • 
la possibilitat d'eixamplar al camp d'incidència m~s enllà de 
la ciutat de Girona, 
la possibilitat ds.prestar atenció a problemàtiques més àmplies 
que les estrictament r9latives el lleure infantiL 

Lea consideracions que el Consell de 1 'Escola pugui far a propbsit 
d'aquestes qaestions condicionaran allÒ que és objecte de la segona part del 
present document: el planejament del curs de 1.987. 

• 

• 

Aquest planejampnt ~a contemplat també des de dos punts de v~sta: 

en primer lloc, la programació estricta de les activitats, 

en segon lloc, les gestions qua el Consell consideri oportú que es fa
ain amb la finalitat de modificar les perspcsctivee de 1 'Escola. 

2. L'evolució de l'Escola des del punt de vista de l'axper19ncia recent. 

Remetem aquesta reflexi6 a l'informe sobre el funcionament de 1 'Escola 
durant 1 'any 1.986 que 's en mans dels membres del Consell. 

AllÒ qua tls cursos 1.985 i 1.986 ens mostren com a digne d'una ma
jor atenció a 1 'hora d'esbossar el proper fs el sf!gOent: 

2.1 La ubicació de l'Escola al CC. da la mercè 

La formació es realitza materialment al CC. de la mercè, parb aquest 
centra t~ altres funcions quantitativament més importants i qua, en p~r!odes 
llargs dtt 1 'any, li rg;quereixen un grau d 1 atEtnci6 tan gran que f'an qutt sigui 
dif!cil que l'aparell administratiu del CC pugui pr~star-ne prou a l'Escola. 

Aixb ha fet ~ue coneid@r~ssim quin ha d'~sser el vincle just de l'ES-
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cola amb el CC. Aquest vicl~ s'ha ~stabl@rt ~n els termes segGents: 

• 

• 

• 

• 

• 

el CC. donarà informació bàsica a lEs persones que s 'interessin per 

1 "Escola, 

el CC. registrarà les telefonades que es produeixin i les farà circular 

a la persona destinatària, 

el CC. es pr~ocuparà de les compres i de !"emmagatzemament del mate

rial de 1 "Escola i da l'ammagatzamament de l'equipament, 

el CC. i !"Escola posaran respectivament a disposició 1 'un de l'altre 

l'equipament de què disposen: audiovisual, retroprojector i vídeo, 

a la sala da professors del CC. hi haurà els armaris on s'hi desaran 

els arxius, fitxers i biblioteca de l'Escola, 

una part dels consums del CC. -que s'estima en 50.000 peseetee a 1 'any-, 

es carregarà als pressupostos de l'Escola. 

2, 2 El model general i la programació dels cursos. 

El mod&l general dels cursos establert 1 ~any 1.986 consta dels •1•

me:nts saga ants: 

• 

• 

• 

• 

1. 986, 

els cursos de formació reglada (monitors i Directors) que es dividei-

xen en: 

• 
• 

una part de formació troncal, comd e tots els alumnes, 

una part de formaci6 monogràfica, e elegir per cada alumne d ~en

tre la gamma da cursos existents 

els cursos monogràfics, que són de tres tipus: 

• 
• 
• 

de reflexió pedagbgica, 

d'elements d'organització i de metodologia, 

de tècniques • 

ela cursos d'aprofundiment, 

els grups da disseny • 

Amb aquestes not•s resumim 1 'informe sobre el funcionament de 1 'any 

El nostre parer h qu• el modlll funciona i qut'l h bo dE~ mantenir ... lo 

revisant alguns desajustam•nts als que destinem l"apartat ugO•nt. 

2.3 Oesajustaments als guals cal prPstar et•nci6. 

Amb Pl mot "dc-sajuatamf!lnts" volem expr•ssar el fet que s ~han produ!t 

deff!lctPS en la r•alitzaci6 de parta del nostre programe. 



•• 

(s tracta d~ localitzar~loe correctament i da procedir a modificar la 

forma d;actuaci6. 

Ens sembla que els errors han estat at 

2.3.1 La saturació de determinats cursos monogràfics 

Un curs monogràfic ha de comptar amb un nQ òptim de 15 alumnes. 

Aquesta xifra ha estat molt depassada •n monogràfics relatius a 
tècniques d,expressi6. 

Solució: ampliar •1 nombre de cursos monogràfics en allÒ relatiu 

a l'expressió plàstica, modelatge, expressió dram~tica i tècni

ques t~atrals. 

2.3.2 La baixa matricula al curs da Directors 

s'hi han matriculat 11 alumnes. 

Fins ara, els cursos de Directors es realitzaven cada dos anys 
al que donava una matriculació mitjana de 20 alumn .. -xifra força 

ideal•. 

Enguany, ha estat la primera v•gada que s'ha realitzat el curs 

P~r dos anys s•guita 1 no ha resultat. 

Soluciót tornar a la r~alitzaci6 bianual dela cursos de Directors. 

2.3.3 La mala difussid dels cursos 

tem la difuasid de l'Escola mitjançant fotocbpies -mala presenta
cid- qua es distribueixen sena• un criteri precís. 

Solucionst edició ben dissenyada i ben presentada dels programes, 

informatitzar fitxer de potencials clients, 
promoció directa a l'Escola de mestres 

als Esplais de la ciutat 
als barris {educadors de carrer) 

adresser promoció als instituts 
Cou ~·-L~···_,. 

2.3.4 La mala connexió pn els cursos ~n cooperació 

L'Escola realitza cursos en cooperació amb altres Ajuntaments (Olot, 

Saix Empordà). 

Aqussta cooperació obté bons resultats si el contracte de coopera

ci6 ~s bBn explícit. Enguany això no ha estat d'aquesta manera i 

1 'Escola no t' la garantia de quina ha estat la qualitat da la for• 
maci6 global pr~stada el Baix Empordà. 

Solució: no s'establirà coopPraci6 si no ~a mitjançant document 

escrit que concreti un pla d'acci6 estipulat amb un ®!nim de tres 
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mesos d'antelaci6. 
(o b~ en ~1 marc d'una coopersci6 m~s àmplia i sistematitzada a 
propòsit d~ la qual fem una proposta a l'apartat 3.3). 

2.3.5 El poc interPs dels monitors per anar més enllà d'activitats con
cretes i episshdiques. 

L'alarma s'ha disparat en constatar el quasi nul interès pels cur
sos monogràfics sobre promoci6, gesti6 i administració d'associa
cions. 

Això pot deure's, en part, a una mala difussi6. 

Perb tamb4, en una ciutat com la nostra de baix Índex associatiu 
en sl lleure, par la inexistència d'una dinàmica genp.redora de 
projectes lúdics, culturals i associatius que engresquin als Jo-
ves. 

Hi ha un fet que ens fa psnsar qua 1 'existència d 'aqussta dinàmi .. 
ca podria provocar resultats: les converses mantingudes amb ex•alu~ 
nes de 1 'Escola sobrE' la viabilitat d"una associaci6 de monitors 
qu~ pogu~s constituir-se en invsntora 1/o gestora de projectes 
~a tingut s~mpr~ molt bona acollida. 

Solucid: assajar un curs d'aprofundiment ... per a nosaltres vol dir 
un ofelrime~nt a monitors o directors ja titolets que cf'rqusn certa 
"professionalitat"• pn Pl qua s'abordin essencialment temàtiques 
rEilatives a l~gislaci6, disseny de projectes, diagnosi sòcia-cul• 
tural i intervemci6. 

2.3.6 La immaterialitat de la ,producci6 de l'Escola 

massa sovint, pel fet que la formació consisteix essencialme~nt en 
un procés d'intercanvi antre formadors i aprenents, el treball de 
l'Escola rPsta en suposats beneficis pedegbgice: no en queda cana· 
tància escrita, no s'acumula material que permeti de progressar en 
basa a experiències precedents, manca la crònica, !"arxiu de mate
rials pmprats ••• costa massa d'identificar la pròpia història. 

Això té cons9q0Pnci~s quan una persona deixa de treballar per l'Es
cola i és substitu!da per una altra: aquesta última parteix del 
no ras. 

Soluci6: L Procedir a 1 'arxiu sistp;màtic dE~ tots els apunts 
exist~:mts. 

2. Estipular qua tot professor ha de f¡;¡r ¡;¡ntuga a 1 ~Es·• 
cola, sempre. dels apunts de las seves classes. 

3. mat~rialitzar en dossiers tots ~ls cursos monogràfics 



Aqu~sts dossier han ds cont~nirs 

• antologia d~:~ textos sobre el tfilma, 
18xic bàsic refPrit al tema, 
guions d'obServaci6 de situacions, 

6. 

• guions ds sist~matitzaci6 de les observacions, 
re-producció da situacions realu 

• 

• 

• 
• 

treballs escrits/dibuixats per nens, o 
cròniques gràfiques (diapositives), o 

• cassos 

guions de discussió de pel.lícules o filmacions 
em vídeo v-a, 
fitxes tPcniques per a estimular realitzacions 
quadre de s!ntesi (o quadres} preparats sobre 
act'ltat per a retroprojecci6 

En aquest sentit ja hem sol.licitat, amb càrrec al 
Pressupost de 1.986, l'aprovació de la despesa per 
a encarregar dossiers sobre les temàtiques segaenta: 

• Psicologia Evolutiva 
~ Iniciació a la Pedagogia 

• Construcció de mAscares 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Construcció da titelles 
Jocs d'Expressió corporal 
Escenografia 
Adaptar narracions a escenificacions 
Educaci6 ambiental 
La descoberta d'un pobla 

. .:' • La descoberta d'un barri 
\_Diagnosi socio-cultural d .. un barri 

• Normativa hgal sobre 111 llt!'ure 
• Normativa legal sobre associacions. 

3. L'evolució de l'Escola des dpl punt de vista de la prospecció de les pos
sibilitats que s .. insinúan en certs processos socials o institucionals. 

Aquesta reflexi6 té com a referents la constatació de determinats 
processos socials ~n els àmbits associatius 1/o culturals i, d'altra banda, 
dsterminats ajustaments que s'insinúen en sl procedir d'algunes institucions. 

No ~s pas una reflsxió basada primordialment en la constatació, sin6 
que vol éss•r una mica prospectiva. 

Presta at@nci6 a quatre tipus de qOestions: 



• 
• 

• 

• 
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alguns canvis ~n la forma d'efectuar-se la formació, 
algun@s n~cessitats i possibilitats de Girona a propÒsit d'un assa• 
ciacionisme juvenil fràgil, 
algunes necessitats 1 possibilitats de les comarques de Girona a 
propòsit de 18 formació d'animadors de temps lliure, 
alguns canvis que s'esdevenen en la concepció contemporània del 
camp socio-cultural. 

Abordarem aquestes perspectives una per una. 

3.1 El millorament de la qualitat da la formació. 

Els tutors dels cursos que imparteix l'Escola reflexionen 1 ans fan 
rPflexionar amb freq09ncia sobra el beix rassb qua obtenen els procediments 
de formacid basats en escoltar exposats o xerrades. 

A l•s reunions del Claustre es dediquen sessions e analitzar de quina 
manera ls possible de construir elements i mBt~rials per a la formaci6 que 
tinguin un major potencial d'implicaci6 dels alumnes en processos de reflaxi6 
i da presa d'actituds. 

l ',apartat 2.3.6 d'aquest mateix document conti una part substancial 
de la forma com el Claustre contempla aquest probl~ma. 

(n concret, preveiem qua en els dos o tres propers curaoa l'Escola 
haurà da fer un esforç considerable en sl disseny i la construcci6 dea 

• 
• 
• 
• 

• 

casaca par a l'anàlisi, 
simuladora, 
material per a la retroprojecci6, 
filmacions en vídeo v .. a, tretes de la vida de grups d "esplai o da 
colbnias reals, 
guions per a 1 'explotaci6 dP pal.l!culas comflrcials de les que se'n 
pot trobar còpia an vídao•Seta. 

Una repassada a la producció liter~ria sobra ~1 tema da 1 'sducaci6 
sn el lleure dels darrers vint anys posa en evidència que als progressos no 
han afectat tant els continguts com les metodologies. En aquest sentit, ens 
sembla qua l'.mfaai pn la metodologia és al millor camí per aconseguir una 
r~eultats més estimables. 

3.2 l'obertura d'un àmbit més "professional'" a la vida de la ciutat. 

• 

Partim de du•s constatacions: 

En primer lloc, hi ha una dasconnexi6 entra 1 'Escola i las psrsones 
qua hi han cursat la seva formació. 



• 

e. 

S@mbla com si, una v~gada obtingut un títol, s'hagi exhaurit el pro• 

gr¡Ss possible. 

s~mbla com si aquest tipus d~ fornació s#hagi atributt un sostre s@

gons Pl qual allÒ màximament d~sitjable sigui la preparació de pers~ 

nes apt~s per a gestionar amb corresci6 une colònia de vacances. 

En la mesura que aqu~stes assumpcions regul•n el funcionament real 

de 1 ~Escola, el contacte es trenca quan s'ha enllestit un proc's 

de formació a termini fixe. 

En segon lloc, hi ha el fet que la posta en pràctica de certs progra

mes de l'Ajuntament trobe 1 'obstacle de la inexistència de col.lec

tius capaços de desenvolupar-los. 

Alguns exemples: el teatre, la música i el cinema a les escoles, 

la preparaci6 i realitzaci6 de casals d'estiu o col~ies de vacan~ 

ces. 

En tots aquests cassos l'Ajuntament es troba amb un doble obstacle. 

Un obstacle 4s la precarietat crònica de la forma de contractacid 

dels serveis que necessita. Un segon obstacle 's la constant exigèn

cia. dP centralització del disseny i de l .. execucid, centralitzaci6 

que arriba sovint als detalls més nimis, al que ans diap•rea l'aten

ció dPl m's essencial. 

Aquestes constatacions ens fan pensar en la conveniència de das•nvo

lupar una proposta de formació tendent d'una banda a estabilitzar la relació 

Escola/alumnes m~s enllà de programes reglats PrPcisos i d'altra banda a in

tentar: 

• 

• 

• 

dotar als alumnas de ls capacitat de constitutr-sa -m's enllà d'una 

titolació- 9n col.lectius actius a la vida de la ciutat, 

preparar-los per a dissenyar i/o desenvolupar projectes propis i 

alh~ns, 

capacitar-los pPr assumir una personalitat jurídica que ~ls perm~ti, 

a m6s de 1 'anterior, per obrir•se espais laborals si hi pstan inte

ressats, 

ft';r-los més aptes p~r a indagar 111n quinE!s condicions pot millorar-s• 

el rpndiment social, cultural i pducatiu de les activitats de lleu-

re. 

En concrE~t, propospm que val la pena dp considerar un curs d'apro

fundimtt-nt oripntat a la constitució d'una associació dt'; monitors aptE'is per 

desenvolupar projectE'is d'activitat gaudint d'una pPrsonalitat jurídica que 

els permeti fer-ho amb tot111s les conseqU~ncies. 
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3.3 La consolidaci6 i l'eixamplam~nt dels cursos an cooperació 

Primera constatació: 1 'existè>ncia d~una escola que realitzi un sol 

curs a 1 'any requereix una infraestructura mínima que. serviria per a realit

zar un nombre superior de serveis. 

Un Pxemple: cal tenir contacte i mantenir la relació amb un nombre 

mínim de professors; si el nombre de classes qu~ se'ls demana és molt baix, 

el vincle ~s feble i costa de mantenir un claustre cohesionat. 

Segona constatació: al llarg dels darrers cursos i en el proper -si 

no hi ha ordre en sentit contrari- s;han produtt i es produiran cursos en 

col.laboraci6 amb altres Ajuntaments: 

any 85 

any 86 

any 87 

a Olot i al Baix Empordà 
al Baix Empordà 
(a Salt s'ha fet un curs -organitzat per l'Ajuntament de Salt

sense opció a titolar les p~rsones que hi han pres part ) 

~stem en converses preparat~ries amb l'Ajuntament d'Olot 

hem fet una conversa amb l'Ajuntament de Salt. 

Tercera constatació: aquests cursos obtenen una resultats estimables 

e~n la mesura que;~ fil tracte;~ entre la. nostra Escola i 1 'altre part pot reposar 

sobre unes base~s clares que estipulin la contribució de cedasc6. De moment, 

aquestes bases s'han anat construint per a cada ocasió i han donat de si uns 

resultats irregulars. 

Hem mebut un suggeriment de la Direcció General dp Joventut en el se~ 

tit que fÓra positiu pe~r a totes les parts que l'Escola construís una xarxa 

de serve~is de formació d'abast m~s ampli, arribant a les comarques de La Sel

va1 el Baix Empordà, l'Alt Empord~, la Garrotxa i el Gironès. 

La DGJ afegeix que són disposats a tenir converses amb la Diputació 

de Girona pl:'lr tal d'~abrinar quina part del finançamEtnt dels servé'is a les 

comarques pot ~sser coberta p~r aquesta institució. 

AtEtses lPs constatacions exposades i at@s 1:'11 suggEtrimant de la OGJ, 

proposem qui:'! l'l:'lixamplaml:'lnt dl:'lls serveis de 1 ;Escola 8S considl:'lri des de les 

bases segt'Jents: 

lA L'Escola pot plantl:'ljar•ap d;organitzar un curs da formació de monitors 

(no dp Directors) a cada una de las comarquPs psm~ntadea si ~s compll:'li-

2• 

3• 

xen los condicions segaents. 

Cal que a cada una dp les comarques hi hagi una persona re:sponsabll:'l dsl 

vincleo l:'lntne l:'lls monitors (via Ajuntaments) de la comarca i 1 ;Escola. 

Aquest rl:'lsponsableo comarcal •• fa càrrflc dP la tutoria dE~ls cursos I<': ea-

litzats a la sl:'lva comarca i es preocupa d'organitzar l~s Sl:'lssions tècni

ques (arts, d~scoberta, teatre ••• )dels cursos partint dl:'! les aporta

cions d'artistes, mestrl:'ls i animadors locals. 
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411 Aquests re~sponsablt>s co1,arcals, en tant quE' són Flfectivament tutors de 

cursos, són membres del Claustra dfl l~Escola. 

59 Aquests responsablt>s comarcals no tenen cap relaci6 laboral ni contrac
tual amb 1 'Escola ni amb 1 'fl.juntament de Girona. 

62 Cal plantejar a la Diputació de Girona la conveni~ncia que: 

lflr. Es faci càrrec dE! la relació contractual i de la rE~tribució dt>ls 

responsables comarcals. 
2on. Subvencioni la formació dPls monitors dels cursos en la part que 

no Ps coberta per la taxa municipal establerta. 

3sr. Transfereixi a la Dipositaria de l'Ajuntament de Girona una quan
titat a dEiterminar ~n concepte de despeses del tràmit administra

tiu dpls cursos i de la titolaci6. 
4rt. O!ltermini amb quins criteris i mitjançant quins procediments el 

responsable comarcal ha de: 
• ~ntrar en r~laci6 amb els Ajuntaments de la comarca, 
• canalitzar el cobrament de les matrícoles dels alumnes inscrits 

als cursos 

• justificar el pagament da les despeses de lloguer de cases da 
colònies o altres locals, de prestació da serveis de professors 

especialistes, t'te. 

3.4 L'eixamplament dels camps qua són objecta de la formació. 

Hi ha algunes problem~tiques relatives a lieducaci6 en el ll~ure i a 

1 'acci6 socio-cultural que són fora de 1 'activitat habitual de 1 .. Escola, perh 

que comencen a ésser considerad~s amb inter~s creixent an els foroa on aquea

tes t~màtiques són debatudes a Catalunya. 

A algunes d .. aquest l'IS problemàtiques ja han ~tstat insinuades al llarg 

S'aquest escrit, però de forma dispsrsa. 

En aquest apartat ens propos9m de fer-n9 esment i de proposar una 

via per abordar-les inicialments 

• Cal una major at~nci6 a la incorporació de la producció cultural en 
sn món del lleure i de 1 iassociacionisma. Vflure la llista de cursos 

monogràfics proposats a 1 ¡apartat 6.4. 

• Cal fl!lr mtfs op..,rativa la formació en el sentit d'smfasitzar la capa

citació per a tradutr els principis a projectes concrpts. En aqul!lst 

sentit, ens sembla procpdent formar per al disseny de projectas. per 

a la resolució de problemes d'acció, per a la negociació. 
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4. Programació gpn~ral dp la formació pBr a l'any 1.987. 

El model ge-nfq:·ic dp la formació qufl proposem t!ís sl matt~ix qut' etl de 

l'any 1.986, amb variacions de detall que s'exposaran en els apartats 6S. a 

Bè. d'aquest documpnt. 

• 

• 

• 

• 

Aquest modfll consta dfl 4 tipus de cursos: 

El curs dr;a monitors 

sé'n ualitzaran segur dos, un a Girona i un a Olot. AmbdÓs basats en 

la separació ~ntre matèri~s troncals i matèries opcionals (objecta de 

cursos monogràfics). 

Hem tingut una conv~rsa amb la Regidora de Joventut de 1 'Ajuntament 
dp Salt. 

Existeix la possibilitat -depenent del que al consell de l'Escola deci
deixi- d'iniciar converses en la l!nea de la proposta presentada a 
1 'apartat 3.3 d'aquest document. 

El curs de directors 

Proposam de NO r•alitzar-na enguany ratornant al ritma bi-anual fine 

qua no existeixi una d•manda m's nombrosa. 

Els cursos monogràfics 

Entesos en un dobla sentit, com a oportunitat de reciclatge per a mo
nitors an actiu i com a parts opcionals de la formació reglada dels 

monitors. 

la llista comperta és exposada a l'apartat 6. 

Els cursos d'aprofundiment 

Entaaos com a formaci6 an profunditat par a monitors en actiu qua tenen 
la int•nció d'especialitzar-sa amb certa perspPctiva professional. 

Veura l'apartat 7. 

• Els grups da disseny 

Entesos com a oferta de formació a l'entorn d'un problema concret qu• 
es planteja a partir da la voluntat de l'Ajuntament (Araa da Joventut) 
de dl'sflnvolupar d•terminats projt~ctes en d programa de vacances. 
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s. Els cursos dEl mon i tors 1 diuctors 

Ja ha Pstat dit que s•'n realitzaran a Girona i a Olot amb tota pro

babilitat. 

t amb (i ha S~stat dit que ps basaran en la divisió de la formació ;;m 

dos parts: 

• 

• 

la formació troncal fiO la qu& s·imparteixan lPs matèries bàsiques, co

munfls a tots els alumnes perquè 1 •Escola les considera indispensables, 

la formació opcional en la que cada alumne elegeix -segons les seves 

preocupacions o intfressos- els cursos monogràfics que s•estima m's 

dEl rPelitzar. 

El calendari dels compromisos actualment contrets és el segaent: 

Formació Pr!Eparaci6 Realització Revisió 

TE!Òrica Pràctiques Pràctiques Pi:àctigues 

a Girona dol 13. I l6.VI estiu IX 1 X 

al 14. IV 

a Olot dol 25.1V 16.VI estiu IX i X 

al 31.V 

Pot Sflr que es realitzi algun altre cura -Salt 's probable i ens 

sembla interessant perquè poden pr~ndra-hi part com a responsables alguns 

ex-alumnes de 1 'Escola ... 

Pel que fa a altres comarques, f6ra prPmatur començar da cop per 

totes les possibles, p~rb no 's pes un disbarat pensar en atendre'n una 

altra enguany. 

Ens s•mbla r•COmanable no f~r enguany cap curs per a Directors. 

6. Els cursos monogràfica. 

Els cursos monogràfics tenen du@s utilitats. 

s~rveix@n p~r anriquir la formació r~glade oferint a cada alumne la 

possibilitat d~optar entr• certs aspectes de la formació que tenen una major 

rt'laci6 amb allò quE~< l!!ls prf'ocupa m~s o amb Pls SIWS intart~ssos imml!ldiats quant 

n t~cniqu@s d;animaci6 que volen adquirir. 

SEO<rvPixen, a més e més, d~oportunitats de reciclatge per a monitors 

QUE'< ja han obtingut la titolaci6 i que estan treballant en asplais o associa

cions. 
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Els cur5os monogràfics s'•structuraran pnguany ~n base a un mÒdul ho• 

rari prototip com equf'st: 

• 

• 

S@ssió introductòria p~r part d'un @Xp~rt en ~1 t~ma 

aquflsta st'lssió introductòria t~ com a finalitat ra 
dt'l centrar el grup ~n els conceptes o apr~nentat

g~s bàsics d'allÒ que ~s l'object~ del curs i la 

donar-los 1 'instrumental bàsic Pt'ltQU~ hi puguin opa

rar, 

trt'lball a desenvolupar pals alumn$e, individualment 

o en grups 

1 'expert que ha introduit el tema he de proposar 

als alumnes un cert nombr• de treballs pràctics 

perquè aqu111sts puguin decidir quin o quina •le
geixen de realitzar, 

s•ssi6 de síntesi, dirigida per l'Pxpert 

es tracta de provocar la posta en comd dels tre

ball~ desenvolupats pels alumnes i de procedir a 

una s!nt~si teòrica d~l tema tractat. 

. . . . 6 h. 

• • • • lO h • 

• • • • • h. 

A diferPncia d•l curs passat ~n el qual els cursos monogràfics s'es· 

tructuraven en tres tipus, proposem per al curs pr•sent una divisi6 dels mo

nogràfics en quatre tipus, cadascdn d'ells responent a propÒsits diversos. 

6.1 Cursos monogràfics de refl~xi6 pedagògica 

Davant d• la impossibilitat de donar als alumnes una panoràmica com

plerta dels problemes que es plant~ja la pedagogia contemporània, ens sembla 

convenient de donar~los •en la formaci6 troncal- •ls elPments bàsics del dis

cura pedagògic i d'of~rir-loe 1 'oportunit at d'aprofundir-ne algun aspecte, 

prenent p~r si mateixos la iniciativa d• quin 's 1 'aspecte que els sembla m's 
pertinent .. 

• 

• 

Els monogràfics previstos ppr a l'any 1.987 s6n els ssgOents: 

l'Educació per a la Pau 
1 'Educaci6 Ambhntal 
1 'Educaci6 de la Sexualitat 
1 'Educaci6 corporal i 1 'Esport 

1 'Observaci6 dels nois i ds les situacions. 
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6.2 Cursos monogràfics d'organització. 

AquPsts monogràfics ~s sitúen a un niv~ll d~ls problemes de la gesti6 
dels esplais i dF lPs activitats de vacances qup fs entre el de la tasca habi
tual dels monitors i la d~ls directors. Perm~t@n d'omplir un espai de formació 
qulll garanteix 1 'flme>rgioncia dfl dirigents d'activitats concretes. 

La lliste dels quP hem pensat que podtn oferir-se és de sis; els tr&s 
primers ja varen realitzar-s• el curs passat: 

• El tr~ball en aquip i la direcci6 de reunions. 

• mltode d• treball ptJrsonal • 

• Têlcniquee do planificació aplicades a 1 '•splai. 
Tf-cniqUI!IS de presa de decissions. 

• Tècniques de resolució d11 problemes d 'acci6. 

• Tècniques do negociaci6. 

6.3 Cursos monogràfics d• tt.cniques 

S6n cursos qu• permeten d'iniciar una m!nima especialització da las 
habilitats pràctiques, més enll~ de la formaci6 tècnica bàsica qua tothom 
reb ~n ~la cursos. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

6,4 

S 'han pn vist Pls segOpntat 

muntatg•s audioviSuals • 
Plàstica • 
moddatga • 
ExprPssió dramàtica • 
Construcció de màscarPs i dP disfressee • 
Jocs • 
Jocs esportius • 
Cançons: repertori i dir•cci6 • 
Com explicar contes • 
Com transformar una narraci6 en un muntatge teatral. 
Com transformar un conte en una proposta d~ joc • 

Cursos monogràfics d'instrumente per e la intervenció socio-cultural 

Es tracta dp configurar una oferta de formaci6 clarem•nt edreasede 
a monitors qu~ ja són titolets, molt patretam•nt vinculada al problema expo
sat a 1 'apartat 3.2, la in•xist~ncia a Girona d'un sector SPmiprofessional 
Pstabilitzat capaç dp donar •structura a of•riments socioculturals. 

Els monogràfics raunits a aqu~sta llista configur~n Pn el seu con
junt un curs diaprofundim~nt sobr~ la intsrv•nci6 socio-cultural, per~ ~n 
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tant quP cursos monogràfics, són ob~rts a tothom. 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Es tracta d~ls s~gü~nts: 

El diagnòstic socio-cultural d'un barrí. 
El disspny d~ proj~ct9s. 
La gPstió dtt bs associacions • 
Int~rpretar ~1 paisatg~ urbà. 
Aprofitar un museu. 
Anar al cine • 
Anar a un conc~rt. 

Anar al teatn • 
Veure la tsl~visi6 • 
Llegir el diari • 

7. Curs d~aerofundiment: la interv•nció socio-cultural. 

Aquest curs pr~ten donar resposta a la problemàtica esbossada a l'apar-
tat 3.2. 

PodPm plantejar-nos de dur-lo a terme si durant aquest curs no es rea

litza el curs de Directors. En cas contrari, hauriem de recalcular les hores. 

• 

• 

• 

El curs cant~ tres blocs tpm~tics 

El discurs sociocultural 

• 

la trajpctòria des d~ 1 'educació popular fins a l'acci6 sacio-cul~ 

tur al, 
1 'anàlisi da }ps dinàmiques socials contemporànies i de la seva 
articulació 

El marc legal dp la intprvenci6 socio-cultural 

• 
• 
• 

els marcs materials •xistents 
la l~gislació qu~ Pls suporta 
exercici d~ redacci6 i regist'e d'una associació • 

Tècniques: l~s qup s~ofere!xen són les descritps als apartats 6.2 i 6.4, 

espacialment aqu~st darr~r. 

a. Gru s de dissen 

Pl"r de>finici6, provisional, ds grups dfl disspny no rPspon~n a inicia

tivss dE'! 1 "Escola. 

R9sponen a la npcessitat dfl suport ~n la pr9staci6 d~ dPtprminats ser

veis per part d~ 1 "Ajunt8m9nt, més concr~tament d~ 1 "~rpa d~ Joventut. 

-
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Per aqu?sta ra6, no podem anticipar quins ni quants podran 6ss~r. 

9. [stimaciÓ pr~ssupostària 

o~spssas 

Curs d~ monitors (150 h. de classa) 

Curs de monitors (matF-rial) 

Cursos monogràfics {32xl5.000) 
!ï1atHial cursos mongràfics (32x5.000) 

Curs d'Aprofundiment (mòdul bàsic da 30 

Secretaria {48h,x9mx500) 

PapE~r edició apunts 
Consums (a transferir a CC. La marc~) 
Biblioteca 
!ïlaterial Audiovisual 

Difussi6 
Imprevistos 

IngrEtssos 

Dotació press~post ordinari 
Conveni Direcció Genaral Joventut 

Taxes Curs monitors (60x4.0DO) 
Taxes cursos monogràfics 

Cap d "Estudis 

h.) 

375.000 

50,000 
480,000 

160.000 
75,000 

216.000 
25.000 
so.ooo 
50,000 
60,000 

so.ooo 
79.000 

950.000 
400,000 

240.000 
eo.ooo 

1.670.000 

1.670.000 

Joaquim franch 

Director 


