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QUADRE DE PROfESSORS 1.984-85 

Joaquim Franch i Batlle< • 
Al fons mart in ell i Sl!lmpere 

Franc0sc Grau i Herrero 

fliartí f:lasft>trf?-r i fnascort 

Carmp S8nch8Z i Nonell 

francesc hliró i Domént>t:h 

Lluisa Senal i Granés 

PerB madr!.lnys i ·Brun~t 

Jaume Bonmatí i Garganta 

Ferran. Carreres i Serra 

montserrat muse11as i Sala 

Angel OabaO i messana 

Dolors Gallem! i Miracle 

_Dolors Sureda i Sureda. 

Beatriu Alonso i Rodrígu'n 

Dolors Vidal i Caselles 

·marta matamala i Alsina 

Josefa Ponsati i Brancós 

AngF-1 Quintana 

Joan de'. Déu FSrnBndez i 6rusi 

D~vid 8rusi i 8Blmonte 

Albert BaquBs i LÓpez 

Assumpció BovBr i Busquets 

Director 

Cap d"Estudis i Secrf.'ltari 

Secretaria tècnica 

Profe>ssor 

!d. 

!d. 

!d. 

!d. 

!d. 

Id, 

ld. 

Id, 

ld. 

!d. 

!d. 

!d. 

!d. 

!d. 

!d. 

!d. 

re. 

!d. 

Id. 
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CURSOS REGLATS 1984-85 

Curs d8 mOnitors m.S/85 

• 

Dies 1-2 febrer 

15-16 hbrer 

15-16 març 
30-31 març 

1-2-3-4 abril 
19-20 abr i1 

Horss: 128 

Llocs; Casa dfl ColÒnÜ'l:S de Ca"'n Ff'.ixes 

CemtrEI Cultural de La marcèl 

Preu dP la matrícula: 3. 700 pts. 

matrícula: 71. alumnes, dels quals 31 homes i 40 dones 

Avaluaci6: 

43 avaluacions positives de la fase teòrica-pràctica 

24 avaluacions n~gativ~s 
4 p~?.ndents d' avaluE!ci6 

Titolacions prl!lsentad@s fins aquesta data: 17 • 

Curs d~ monitors M.6/85 

• Oi~:~s 19-20 gener 

2 fE'brer 
9-10 fabrar 

23 hbrar 

9-10 març 

29-30-31 març 

12-14 abril 
20-21 abril 

4-5 maig 

Hores: 117 

Llocs: Palamós, 'st. Fdiu de. Gu!xols, Palafrugell, la Bisbal, Torroe

lla i Calong@ 

Preu de la matrícula: 4.000 pts. 

matricula: 46 alumnes, de-ls quals 17 t10mas i 29 dones. 



Avaluació 

36 ava.~uacioris positives de la fase tt:=òrico-pràctica 

10 avaluacions negativ~s 

Propost(~S de- titolació ¡:;r~_;sentadas fins a aquesta .data: 22. 

Curs de: monitors !tl. 7/85 

Llocs: Escola d8 Formació Prof8ssional d'·Olot i Casa de Colònies 

d'Olot. 

Pr@U d~ la matrícula: 4.000 pPssstes. 

f\1atrÍcUla: 51 alumnss, dE'ÜS quals 13 -home.s i 38 dones. 

I\Valuaci6: 

51 avaluacions positives de! la fase teòrica-pràctica 
Cap de negativ-a. 

PropostGs de· titoleci6 pre;sentades fi,ns a aqu~sta data: 5. 

Curs de Directors 0.2/85 

• 

Oies: 12,.19 i 26 d~ febrer 

1, 2, 5, 12, 15 i 16 di:! mar¡; 

12, 13, 16, 26, 27 i 28 d'abril 

7, 10, 11, 14, 21, 25, 26 i 28 dv maig 

3, lO, 13, 14, 17, 24, 27 i 28 deo- SfJitambra 
l, 8, 12, 13, 15, 22, 25 i 26 d'octubre 

Hort>s: 198 

Llocs: Casa de ColÒnif?.s dE' Ca 'n FEliXf'.s, i Cl?lntl:'l?l Cultural d~ La 

mercÈ\. 

Preu dt'l la matrícula: 3. 700 p~?~ssetes. 

fflatrícula: 22 alumnes, df1's quals 13 homes i 9 don~:>-So 

Avaluació 

20 avaluacions positive::s dE'- la fase teòrica-pràctica 
2 avaluacions pendents 

Propostes de titolaci6 presentad~s fins aquesta data: 9. 
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f,VALUACHl DE l'ALUmNAT. CURS i.984-B5 

1. Criteris emprats 

l~r. Assistència 

LE>s modalitats dB formació emprad¡;o.s per 1 'escola fan que la presPncia 
personal dF l"alumne a les sessions ds formació sigui indispensable 
en molts cassos. 

Tot i que la- normativa vigent pretveu un marge de maniobra en l"assis~ 
t8ncia, hi ha dstsrminades e.xperièncü;s forr.1atives qu~ s6n indispensa
bles i qus no podsn suplir-sa d61 cap manera. 

A la pràctica, sls crite.ris emprats són E\ls SBgCfents: 

f.n cap cas no axistlüx la possibilitat d'accEldÚ a l 'avaluaci6 po
sitiva si 1 'assistència no és igual o superior al 85~~ de les hores 
lective.s, 

la inasistè!ncia é's avaluada amb dos criteris dife>.rants sf':gons quin 
sigui el contingut dE:'I lt'ls hores dE~ classe a ll'ls quals 1 'alumne no 
ha ~stat prasl'lnt: 

• la inasistència a dt<terminadas sessions, aspecialm~,;nt aquelles 
e.n le>s quals. el que ¡¡;s esse~ncial P:s far t!IXperiBncia de la vida 
en grup i anàlisi del viscut, és i~excusabla i comporta la pèr
dua de la possibilitat d'~sser avaluat positivament, 

en d'altras sessions, le inasistència pot ésser re.cups:rada mit
jançant la realit;z,aci6 d ~altres sE!ssions alternatives o rJ¡;>. tre
balls encomanats pel tutor del curs. 

2on. Presència i participaci6 als tre.balls an grup. 

La capacitat d'~ss~r pr~sent a las situacions viscudes i la disponibi
litat a prendre part a les responsabilitats col.lectiv(',s i a 1 'abor
datge dBls problemes són trets indicadors dll! la capacitat d ~'un futur 
monitor per fer-se càrrec da 1 "atemci6 personal a grups de nens i 
per intervt'lnir f:\n ia re:gulaci6 de- la vida quotii:liana i tm 1 "animaci6 
dE< hs activitats. 

En a,qusst sentit, al llarg dE!. 1 "t'lXperi~ncia que els alumnes viuen. en 
les sessions de formaci6, se 'ls observa i se ;ls sugge_reix una major 
implicació cas que es jutgi n~csssari. 

En situacions massa ostt'lnsibles, la participací6 escassa o de mala 



qualitat pot ésser motiu d ~una avaluació n&gativa. 

Els aspect8s qu~ són tinguts en compta són: 

La disponibilitat psrsonal a la vida en grup i a la participació. 

Les aportacions efectuades al grup, la constància, el raalismB. 

La s~nsibilitat als problem~s que es presenten. 

3er. ,La intervenció en lss SE'!ssions d~anàlisi. 

El raonament a propòsit del viscut ~s un del.~ elements qua l'Escola 

empra amb mrfs freo.qüència a 1 'hora dl!' construir conceptes o_ dl" matissar 

al significat de le>s grans afirmacions. 

Conseqcrentmsnt, es prpcura que sls alumnas prl!lnguin part a le-s discus

sions i s "observa la qualit.at de le>.s seves aportacions valorant-se: 

• La intensitat de la participació • 

El realisme de les seves apreciacions i judicis. 

La tolsrància als judicis dels altres i la capacitat d"incorporar

los al propi raonament. 

• ta capacitat de canvi pE>rs~nal en basi.'! a la reflexió. 

4rt. Treballs concrets r-ealitzats durant el curs. 

A la programació de-ls cu_rsos hi consta quins s6n els tre-balls que 

ha d"a'nar ra8litzant cada alumnl!l. 

AquPsts treballs són valorats pEill professor o professors dels àmbits 

corrE~sponents. 

Sè. memòria da lf's pràctiqufls. 

Els alumnss-real-itz~n aquesta memòria t'In bas·e a un proj!1ct6 tipuS qLJe' 

1 "~Scola els proporciona i ·als presenta extensament. 

La valoraci6 da la memòria de les pràctique-s ·prMta at111nci6 a aquests 

aspectp;s: 

Clar~ dat dsl plantejament i de les hipòtesis assumides en la int sr

venci6 que 1 "alumne descriu. 

Concreció de las obse1rvac.ions E~fe.ctuades i dB les relacions qua 

s 'e'stabhixrm Mtra elles per tal d,"arribar a un diagnòstiç. 

Gr.au d'aprofundiment e.n 1 'obssrvaci6.de la pr,obleinàtica prli\senta

da pels nois o pel grup. 

• s·istematitzaci6 de les bu'sas organitzatives sobr€1 les que l'alur;me 

fonamenta ~1 seu proj@cte d'intervenció en el grup de nois. 
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• Grau ~n que 1 'alumne. ha estat capaç d~~.xplotar t.'lls recursos i co

ntüxem!lnts que> le formació rebuda ha posat a la seva disposició. 

Ca'pacitat da 1 '"alumns peor relat~vitzar El-ls St'lUS raonaments. 

De forma periò.dica i tres vegadas al llarg del curs, sls alumnas 

són informats de la valoració que~ 2-l claustrB -sspeci<:~lment el· tutor- fa 

df! la ss va progr(!lssió i 58 'ls comunica igualmtcnt si le.s perspBctives d '"una 

avaluació negativa són· properes_. 

2. Resultats 

monitors 5 -~1onitors 6 monitors 7 Dir e et ors 

N2 Alumnes 71 46 51 22 

• Homes 31 17 13 13 

• Dones 40 29 38 9 

Avaluació positiva 43 36 51 20 

Avaluació negativa 24 10 

Avaluació pandant 4 2 

Propostes titolaci6. 17 22 5 9 

2 
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CURSOS ~JO REGLATS. 1984-85 

Curs de Formació. d'Animadors de Teatre 

Aquest curs s 'ha organitzat responl!lnt a una doble dsmanda. 

O "una banqa, Ell fe:t qui!\ alguns monitors que hav~<m comple-tat la 

seva formaci6 bàsica a l'Escola desitgessin aprofundir en les t~cnlqu~s 

teatrals. 

D'altra -banda, el predis d "arrelament d~l teatre a les Bscoles 

pÚbliqu~s de Girona, asp~cialment ~n horari de migdia o fora d'horari ss

colar. 

El curs ha f;Stat impartit p'er Pare fi1adretnys. Hi han assistit 6 

<Slumnes al llarg ds 60 hores. 

Participació al Curs ds Formaci6 d'Animadors SÒcio-_culturals 

Dos professors de; 1 "Escola hari pres part com a re~sponsablss d 'ün 

àmbit al Curs esmentat qu6 organitzà 1 "!!üAÉ: de Barcelona. 

Aqussta col.laboraci6 s ':i:inscriu en 1'"f'sforç que les dues escoles 

realitz8n p~r tr~ballar conjuntament determinats aspectes de la formació. 
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i de vacanc: 

1 'Escola. 

El 

tirada d¡;¡ 3. 

En 

d.e.l mat s ix } 

•ona 

c:i6 

c>l Lleur{l.. 

PUBL ICACIOf~S 

is dP:1 curs aparegué d llibre "L 'Animaci6 de grups. d'esplai 

escrit Psr Joaquim Franch' i Alfons {llartinell, professors de 

.bre ha sstat editat per 1 "Editorial Làia que n'ha fet una 

, exemplars. 

Je.st mamant ~s a punt da sortir al carrer 1 "edició castellana 
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ALTRES 

Dui-ant el curs acadèmic 1.984-85,1 'Escola ha trobat el se.u amplaça

mBnt dE>.finitiu al Centre Cultural de la rne'rcè, equipament cultural que 

1 'Ajuntament de ·Girona dadicarà a diversos usos. 

fins ara 1 'Escola no havia comptat amb un emplaçament propi. El 

fet de pode.r compta.r-hi, permet d'abordar 1 "explotaci6 d0 noves possibili

tats: 

:biblioteca i racó d€1 !Retura 

aquipamBnt de; vídeo 

proximitat d '!.Ss d "infrasstructures materials adequadament pre;para

des per a l'e;xPrcici de dive>rses arts: ceràmica, pintura, tapis, 

música, etc. 


