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-ESCOLA DE fORmACJO 

D'EDUCADORS EN EL LLEURE 

Resum da la reunió del dia 6,XI.85 

1. Propòsits 

1.1 Relatius a la presència ciutada~a i als mínims requerits d'activi
tat: 

t~....o') 
• complit' la normativa vigent p·el que· fa al nombra m!nim de cursos 

que han d'impartir-ss anyalment, 
• vincular la manera de fer i lea orientacions dels programes a 

una orientació cap a l'increment d~ la presència ciutadana dels 1 alumnes de l'escola, 
l t•l iniciar la constitució de 1 'escola 'en un àmbit de discussi~ de 
't_ prob!Eimes d .. ordre sbcio-culturel (fWLis'J 

• desenvolupar programes de formaci6 que recolzin altres programes 
d'int~rvencid de l'Ajuntament. 

1.2 Relatius a la metodologia de la formaci6: 

• 

• 

• 

mantenir la constant -qua hem aprocurat amprar des da sempre- de 
la pres~ncia i la implicació dels formadora en les situacions, 
donar ~mfaei en la fOrmació mitjançant la ·regulaci6 de situacions 
realment viscudes, 
passar ala alumnes una part de la gestid dels cursos, entenent 
que aquest fet 6s sn si mateix formatiu i entenent qua pot d:sser 
una forma de que paguin la formació que reben. Se'ls pot passar 
feines de: mecanografiat edició, compaginació, compres, intendèn
cia, magatzem, relacions amb la premsa ••• 

. se 'ls pot encomanar addicionalment: intervenció en programes de 
recursos educatiUst d'altres intervencions concretes -per exemple, 
festes de barri-, organització de debats o de jornades, etc. 
f"ece.'I"C<l.. 

1.3 Relatius als nivells· de la formació: 

• 

• 

• 

• 

"'" complertar la .formació b~sica amb. les (dues) modalitats que es pre-
senten a continuació 
als cursos d'especialització, orientats a l'adquisició da t~cn.t
ques i desenvolupats ~~ termes pràctiques de cara a una aplicació 
a treballs o enc~rreCs concrets, 
els seminaris d'aprofundiment que a 'entenen com una p-ossibilitat 
que s 'ofereix d'abordar e_n profunditat alguna problemàtica an tar ... 
mes d'estudi i no directament pr~ctics, 
ela grups de disseny, que s~entenen com a grups de treball que 
han de procedir al disseny, programaci6 i posterior realització 
d'alguna experiència innovadora. 

1*4 Relatius a les relacione institucionals: 

• 
• 

mantenir el conveni amb la Direcció General de la Joventut, 
mantenir la pr~disposici6 a col.laborar amb altres entitats que 
necessitin l 'organitzaci6 de cUrsos, el que ens permet de rendi
bilitzar la nostra prbpia,estructura •. 



2, 

2. Feines a fer: 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

un curs de monitors (1) 
un curs de directors (l) 
x cursos en col.laboració (2) 

'c.;,.,•""" 14, !.ot --~ 

cursos d'aapec1alitzaci6 o monogràfics; temes possibles: teatre, cine

ma, músicat esport, gestió, treball en grup ••• ~.-,futes, dh·uA.,' .:~ 

cursos d'aprofundiment; la cançó popular, el taller de música, la cons 

tituci6 de cooperatives ••• t~J:..«. tA~ , ~t."l:-. .: ~..:c... "'";.n..h.~s -

grups da disseny; relatius a activitats del tipus col~nia musical, 

camps de natura , col'bni~ teatral , "' c.6\.! ""-¡...dl.· 4.."\P J ,.....,..t.c..¡.,._ 

Q. 4-.AA4. . (1) 
.4.-« ,í¡veo..b.-t'/5S 

Aquests cursos· s6n obligats • 

'r·"'· ~ ~ol4.) 
Cal dedicar-s 'hi en els termes segts ntss 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

disseny general del curs 
redacci6 dels apunts i elecci6 de material de consulta, 

impartir las classes, 
dirigir les pràctiques, 
6sser-hi presents, 
resoldre l'organitzaci6.material, 
emmarcar la participeci~ dels alumnes a la gsati6, 

dur a terme 1 ;;avaluaci6 

(2) S6n cursos organitzats conjuntament amb altres Ajuntaments sobre les 

bases segCJents: 

• 
• 

• 
• 

el disseny general ls nostra, 
duem a terme, obl·igatòriament, detEirminades classes relatives als 

temes que considerem capdale en la formaci6, 

deleguem la raalitzaci6 de les classes de tipus tècnic, 

la funci6 de presència és a c~rrec de l'entitat col.laboradora • 

3. Persones 

3.1 Claustra: 

• 

• 

• 

nivell I: Joaquim rrench, Alfons martinell, mart! masferre~ • 

nivell II; carme s~nchaz, Lluisa senal, Francesc Mir6, Pere ma

drenys, Narcís Casassa, Josep mA Claveguera. 

nivell III: Angel Oaban, montserrat musellas, Josep Planas, Jose

fa Pensat!, Anna Vaquer, Joaquim Cuf!, Joan Solana, Joan Carles 

Xart, Concepció Besalú,. francesc Compte, Antbnia Pararols 

a pensar-hi; Jordi Girbau, Eugènia Sala~ 

• . arillaços: Albert Baqu~Ss (Baix Empordà), miquel Roca {Oloth Al .. 

bert Bayot i Joaquim Cufí (Alt Empordà). 

3.2 Ger~ncia: ??? 

3.3 Secretaria: (Josep mm Claveguera) 



4. feines que tenen un adjudicatari clar: 

4.1 El claustre 

4,2 

• 
• 
• 
• 
• 

l'orisntaci6 (nivell I) 

la progremaci6 general (nivells 

la programaci6 concreta (nivells 

l*avaluaci6 (tothom) 

l'estudi (nivells I i ll) 
141:i\.'<'o. 

I i II) 
II i, eventualment, III) 

La secretaria 

• 
• 
• 
• 
• 

t.r~mita de relació amb la OGJ 

tramitaci6 dels expedients dels alumnes 

tramitació dels expedients administratius 

compres i manteniment 

conttol de les edicions, apunts, materials •.•• 


