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Cultura i (ducaci6 

Escola d• Formaci6 
d'Educadors en el Llsure 

PROJECTE DE fUNCIONAMENT PEL CURS 85-8.6 

1. Principis de funcionament i orientacions generals 

ler. Respect• del disseny d• la formació 

• 

• 

D'acord amb sl camprom!a que una Escola adquireix affib la Gsn•rali~ 

ta,t sn d momEnt d "'sser legalitzada, aquolla ha d'elaborar un pr~ 

je~ta educatiu propi i mant•nir-lo en el temps amb indepand~ncia 

de circunstàncies estran·yu a la pròpia formaci6 i als que en són 

usuaris~ 

La formació dels agents sòcia-Culturals i dals animadors ha de con

temPlar nivells diferents: 

• 

• 

• 

la formaci6 bàsica (sigui quina sigui la funció a acomplir) i 

en aquest sentit hi ha, de moment, una formació bàsica com a 

monitor i una com a responsabh, aix.! com ¡,'hi haurà a· mig 

termini d'animador sòcia-cultural i ds gestor ds programes 
culturals, 

1 'especialització (s~mpre en relaci6 a determinada formació 

bàsica), par exsmpla, monitor esp•cialitzat sn ••• , 

1 'aprofundiment en la form8ció bàsica, que no ·recerca 1 .. espe

cialització tècnica, sinó l'eixamplament i la diferenciació 

dels camps institucionals d 'incidància d~;~~ls animadors, 

la formació en i mitjançant la tasca a dgsenvolupar, que s_'efec

túa mitjançant la participació en grups de disseny de progra-

mes. 

2on. Respecte de 1 'arrdament de la formació fln tJl/s context/os on es pro

dueix. 

Una Escola de form8ció ha d'establir quines són les prioritats que 

r~geixin la seva int•rvenció en un territori. En el nostre cas, les 

prioritats són les segUents: 

• 

• 

en primer lloc, la vinculació de la metodoldgia da procediment 

(de la manera de fer} i d• l'orientaci6 dels program9S vers 1 'in-

crement de la presència a la vida de la ciutat dals alumnes de 

1 'escola, 

en segon lloc, la iniciaci6 d'un proctfs conduont a constituir 

l'escola en un àmbit de discussi6 i anàlisi dels probl•mss d'or

dre sòcia-cultural, 



! 

• 

2. 

en t@rcar lloc, el dssenvolupamertt ds programes de formació de 

caira esp~cífic que recolzin altrPs programes d'intervenció de 

1 'Ajuntament a la ciutat. 

~ar. R~apacte d~ l'articulació d~ la formació amb les institucions que 

són nsponsables d~;~ fixar-na al contingut i d.'astablir-ns h.s con

dicions de realització, 1 'Escole ha ds: 

• 

• 

• 

• 

complir la normativa vigent pel que fa al nombre m!nim da cursos 

que han d "impartir-se anyalment, 

complir-la igualment pal c;ue fa al s51guiment, control i avalua

pió dels alumnes, 

complir-la igualment pel qu~ fa al marc gsn9~al d~;~ la programa

ció. procurant d'intarPrstar-la an 1 'essencial, 

complir-la igua!msnt pal qu~ fa al procsdiment administratiu i 

al t,ràmit d'informació, dtt submissi6 a inspecció i ds; 'tramitaci6 

de títols. 

4rt. Respecta d• la ma.tòdolqgia d~ la formació. 

'• 
' 

Aquest apartat 's més discrecional i intent~m de reflexar-hi ~la 

criteris qua fins ara han re.git Pl proc&tdir de 1 'escola ah_gint

n'hi de nous qUF creiem que han de regir-lo des d'ara: 

• 

• 

• 

emprar la presència i la implicaci6 personal dels formadors com 

una d; bs condicions perquè es produeixin le<s transhr~nciPs i 

les situacions d'an~lisi que possibilitsn al canvi i la madura

ci6 personal dals alumnes, 

emfasitzar 1 'anàlisi -i la regulació de li!s situacions viscudes 

pel grup ~n formaci6 com un dels dispositius essencials dt~l

proc's de formació, 

posar en mans dels alumnes una part de la gesti6 dels cursos, 

&mtenent qua aquest fet és formatiu e;n si mateix i entenent que 

pot ¡Çsser una forma de quP paguin la_ formació que reben -el que 

perm11t un contracte .d~:~ .formació amb baus materials claus i 

dinàmiques .. , 

d'antr~ ~ls aspectes de gasti6 qua se'ls pot traspassar, citem 

com a immediats els segCierits: mecanografia, edició:~, compaginació, 

, compre-s, magatzem, intendència, relacions ·amb la premsa, gfilstió 

de sessions monogràfiques, direcció i resum da sessions d'anàli

si, •te. 

addicionalment, se'ls pot •ncomanar la intarvenci6 en programes 

de recursos educatius, festes de barri, organització de debats 
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o de jornades, serveis als cursos d~ música, etc. 

anar introdu!t en les sessions de formació dosis creixants de si
tuacions dEl rpcerca qutt "" la .pràctica s 'aconsaguaixen quan, a 
partir de la presentació de situacions o de reflexions portada~ 
r•s da problemàtica, se'ls ofereix la possibilitat d'analitzar
les en grup i d~ sotmatr~ a verificaci6 detarminades hipòtesis 
abans da -pretand;rs d "obtenir conclussions. 

donar un pes ssp&c!fic major a la creació d& situacions d'anà
lisi que no pas a les de traspàs d'informacions. 

5è. Respecte dels nivells de la formació 

• 

• 

• 

• 

Complir, tant pd qua fa a la realització com pel .que fa als pro
grames amb les dues modelitats de formació bàsica que s6n esta-
bl~rtes per la Generalitat de Catalunya. 

Eixamplar-les~ però amb l~s tre modalitats sagaents: 

Els cursos d'especialitzaci6 

Orientats a 1 'adquisici6 d'habilitats i al domini de tècniques 
d'animaci6 i d&Senvolupats en termes pràctics da cara a la seva 
aplicació a tr1balls o encàrrsès concr•ts. 

Els seminaris d'aprofundiment 

Entesos com una possibilitat d'abordar amb profunditat una proble
màtica en ter~es d'estudi o de prospectiva i no amb propòsits im
mediatament pràctics. 

Els grups de disseny 

Concebuts com a grups de treball que han de procedir al disseny, 
programaci6 i posta en pràctica d'una experiància innovadora ó 
especialment problemàtica. 

6è. Aespects ds !ss relacions intarinstitucionals. 

• 

• 

mantenir el conveni amb la Direcció General de la Joventut • 

mantenir la predispoaici6 a col.labor~r amb altres •ntitats que 
necassitin 1 'organització de cursos, el que ens perm111t de rendi
bilitzar la nostra prbpia estructura. 
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2. Activitats a desenvolupa-r. 

ler. Un curs de formació dlil monitors 

La seva realització is obligat~ria. 

Implica dur e: terme lms hines sagaants; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

el disseny i la programació general del curs, 

la redacció dels apunts i l~el~cció del material per a la consul• 
ta per part dels alumnes, 

la rscsrca de situacions en las que sigui possiblu ds sotmetre 
a experimentació determinats problemes, 

la realització concreta de les sessions de treball (classes), 

la dir•cci6 de l•s prActiques, 

la presència: a totes las sessions de tu ball del grups d'alum
nes, 

la rssoluci6 de tots •ls problemes derivats de l'organitzeci6 
mat8rial; locals, desplaçaments, apunts, material, alimentació, 
visites, etc. 

1 'emmmarcamant da ·1a partiCipació dels alumnes a la gestió del 

curs, 

,l'avaluació, 

les inscripcions, constituci6 dels expedients personals, control 

d'assistència, valoració da la participació, tràmit dS les ave~ 
1uacions i de lss titolacionà. 

2oo. Un curs de formació de rasponsablas •. 

. Valen les mateixes consideracions que les esmentades a !~apartat 

anterior {2.1). 

3·sr. X cursos en règim ·de colaboi:'ació .. ' 

són cursos organitzats conjuntament amb altres Ajuntaments Sobre 
les bases segOenté: 

• 

• 

• 

el disseny: g~n111ra1 i la programació s·Ón a càrrec. nostr$, 

la realització de determinades sess~ona· és, forçosament, duta a . 

terme. pn la nostra·r"Sco~a: es tl'acta defs temes d'ordre socio
lÒgic, psicoPedagh!:;Jic, d 'orç)anitzaci6 i planificaci6··d'activi- · 

tats. 

dsle.guem, sota control i pi·avi coneixement .. ds las pers.ones con

crat8s que han de pre~e'ntar-nos el' SSl_U projecta, la· real'itzaci6 
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de las sessions de tècniques, 

• la funci6 de presència i la tutoria s6n a càrrec d "una persona 
nomenada psr 1 'entitat colaboradora i que, transitòriam&~nt, 
s 'incorpora a: 1 'equip de 1 'Escola. 

-Pot tS"sser que s 'estableixin acords de realització de. cursos amb 
les comarques segcrente: 

• Garrotxa, l'enllaç 's miquel' Roca, 

Baix Empordà, l'enllaç 's Alb•rt Bequés, 

Alt Empordà, els enl_laços poden ésser Albert Bayot i Joaquim 

Cufí. 

4rt. Cursos d'Especiaiitzaci6. 

Han estat definits a 1.5. 

Semblen aconsellables els de: 

• Teatr•, 

• 

Iniciació al Cin•ma, _sl Cinoma i els infante, 
1 'Esport recreatiu, 

• 
• 
• 

1 'Organització da f est as', 
la Diracci6 de Cant, 
l'Estudi del M•di 

Sè. Sêminaris d 'Aprcífundim11nt. 

Han estat definits a 1.5. 

Semblen acpnsellables ds de: 

• el Treball en grup, 

• 
• 

1a Constituci6 i Funcionament d ~Associacions, 
ia Cons~itució de Cooperatives • 

6~. Grups ds disseny. 

Han estat definits a 1.5. 

Poden tenir relaci6 amb pr.ogrames de vacances suggerits per a· l'ES
tiu de 1986 els segOents: 

• la ColÒnia Taatral, 

• les travesses de muntanya, 

• els camps _de natura i !'~estudi del modi, 

• ols camps d~història i arqueologia 
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?è. Sessions de Treball organitzades sobre demandes de 1 '~rea Oe Joventut 

o de Sarv~is Socials, per exemple, els Tallers d'Estiu. 

3. Persones necessàries i funcions (amb estimació de la dedicaci6 horària). 

En. aquest apa-rtat s 'ordenen les funcions i les pGrsones (cas que 

ens sembli clar que han d'~sser les que s'esmenten) agrupad@s per nivells 

o tipus de feines. 

ler. El claustra 

• 

• 

• 

• 

Nivell I: La direcció dSI 1 'escola • 

Joaquim Franch 
Alfons Martinell 
mart! masfe.rrer 

20 h/sot.{l) 
15 h/set. 

5 h/set. 

Nivell II: El claustre propiamant dit 

Carme s8nchaz 5 ~/sst.(l) 
Lluisa Banal " 
francesc miró • 
Pers madranys • 
Narcís Cesassa • 
Secretaria (3) lO h/sot. 

Nivell III: Professors col.laboradors 

classes a impartir (2) 
• 
• 

classa~ a impartir (2) 
• 
• 
• 
• 

En el sau cas es Contemplaran nom's les hores destinàdes a tuto
ries i a classas impart·ides 

montserrat musalles 
Josep ·Planes 
Ant?mia Pararols 
Angal Daban 
Josefa Pensat! 
Anna V~tiquer 

Joan Solana 
Joaquim curí-
Joan Carllls Xert 
Concepci6 Basalú 
francesc Coffipta 

tutoria 
• 
" 

---

classes a impartir 
• 
• 
" 
• 
" 
" 
• 
• 
• 
" 

Persones amb les que hi voltm establir contacte i estudiar en 
quines condicions s'avindrien a prestar la seva col.laboraci6: 
Jordi Girbau i Eug~nia Sala. 
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2on, La Ger,ència i là Gestió de 1 'Escola 

S 'em comana a una pEirsona dtü nivell I del Clat,tstre: Alfons martinell 
en qualitat de Cap d'Estudis. 

3er. La Secrstaria. 

El secretari és esmentat com a membre del nivell Il del Claustre. 
Les seves feines són les segaents:-

• 

• 
• 

tràmits en relació a la OGJ, 
tramitació dels expedients dels alumnes, 
.tramitació dels expedients administratius, 
comprts i mantenimen~s, 

control de lss edicions, apunts, materials, etc. 

Preveiem una dedicació de 10 h/set. 

Per tal de conciliar las possibilitats personals de realitzar-ho, 
les inclinacions vocacionals de la persona i la facilitat de la . 
coordinació amb la .mat•ixa en el CC. de la mercè, pensem que ideal• 
ment hauria d'ésser· Josep Mi Claveguera, 

• 

Pel que fa a les feines' prhpies de cada un dels nivells en el qua 
s 'ha estructurat el cl-austra da 1 'Escola, as suggereix el segO ant: 

• 

• 

nivell I 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

Establiment del projecte d'intervenci6 de 1 'Escola, 
Establiment_ dell'as orientacions metodològiques, 
Animació del debat d;aquestes qaestions amb els nivells 11 i III, 
Garantir la circulació de la informaci6 entre tots els mambras 
de 1 ;Escola, 
Supervissi6 de la redacció de materials i apunts, del dissa~y 
de situacions d'expariència, 
L ;organitzaci6 de les pràctiques, 
la deèissió sobre els cursos d'especialitzac·i6, seminaris d'apro
fundiment i altres variants de la formació que hagin de dur-se 
a terme 

nivllll Il 

• 

• 

• 

Discussió del Project• i de les Orientacions metodol6giquss de_ 
l'Escola presentats p•l nivell I. 
DireCció d.etls "departaments" en que s ;estructurarà la tas_ ca 
d'elaboració da continguts da ·¡'escola, 
Redacció dels materials ·i apunts i disseny de situacions d'ex
pe~ri¡.ncia a prop.osar als alumnes, 
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• 

• 

• 
• 

Direcci6 de bloca de classes i de cursos d'•specielitzaci6, 
de seminaris d'aprofundiment o de grups da disseny, 
avaluació de las matèries que els pertoquin, . 
supervissi6 da las pràctiques • 

B. 

nivell III 

• 

• 

• 

algunes de les parsones emplaçades a aquest nivell poden fer-se 
càrrec de la tutoria dals cursos 
totes elles tindran encomanada la realització da classes, espe• 
cialment de tipus pràctic amb la corresponent preparaci6 d'apunts, 
de materials o d• situacions d'experiència, 
avaluació de la part dels treballs encomanats als alumnes que 
els corresponguin. 

Jf/Am/mm, novembre de 1985. 


