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PROGRAffiAC!d MARC PtL CURS 85-86

1.

1.1

Tipus de cursos

'
Cursos reglats
1.1.1

curs d "Iniciació
Bloc específic .f. 2 mono-gràfics (crèdits) nivell 1

1.1.2

Curs de monitors

Bloc específic

+4

crèdits nivell 1 .f. 2 crèdits nivell 2

l.l.3 ·curs de Directors
Bloc específic

L2

+4

cr~dits nivell 2

Cu-rsos monogràfics oberts o c·rèdits de Formació -reglada
·1.2.1

Nivell 1 (èmfasi en aspectes pràctics· o de manipulaci6 de
materials o d'experiènc ia de situacions) ~ ~s¡. ~i:x"""

• JoCs
• Esport
.. Cançó
Danses

• Des cob.\ Natura
!l.UM14fl4lbl. '@ntorn
.. mitjans audiovisual s
G$'1'1'1

dt"l'j--v..: lt,..u.- vtill a.Jt:.s, illW /..t

41"t

.. Expr. Plàstica

, Expr •. Dramàtica
1.2.2

Nivell !I (è~fasi en l"ç.nàlisi de situacions o en la reflexi6
genèrica a 1 'entorn d'un problema)
E;ducació i sexualitat
Educaci6 ambiental
Educació per ·a la pau
Eduació i el cos
Educaci6 per .a lS: salut
Com endegar una associació
... GStstió d'associaci ons
• Tècniques de planificaci 6
Dinàmica da grups
"' Oirecci6 da reunions
Resoluci6 de problemes
Presa de decissions
•
...
..
..
...

,J

•

j

·'

2.

1. 3

curso s ·d

~Especialització

nts: haver reaAdras sats a perso nes que comp leixin lBs condi cions segde
iènci a, ésser
litza t un o més nivel ls de forma ció regla da, tenir exper
en actiu .
c;ue cadas cú reali tOriEm tats a donar una forma ció de cara al tr.eba ll

za o

t~

proje ctat reali tzar

Teatr e
Direc ci6 de Cant
Cinema
Anime ci6 de feste s

ESj6Vt'

music al.
~mb caràc ter extra ordin ari, un curs de Pedag ogia

1.4

Grups de disse ny.
Ve:ure docum flnt "Proj ecte curs 85-86 ).

Com prgan itzar una colòn ia d'est iu
Colòn ies Teatr als
Camps de:- natur a

1.5

Semin ari d'apro fundi ment

No estab lim un proje cte a prior i:

~s

millo r parti r d'una enque sta

que perm eti d'ide ntific ar inte<r essos i nece ssitat s.

2.

Aspec tes que voldr iem discu tir a fons.
tipus .
la metod ologia a em¡Jra r en els curso s de difer ents
grups en procé s de
L "esti l de la convi vènci a· i de la refac ió en els
for¡;¡a ció.

•

3.

n
de les prest acion s <'n tn=.b all que als alumn es podra
2fect uar a canvi de la forma ci6 rebu_d a.
lls sobre ·el tela concs pci6 de les pràct iques i d "altre s tr~ba
rreny .
Reg~r:.mentaci6

Bloc espec ífic Curs -d "Inic iaci6

/

3.

4.

Bloc e:spedfic Curs de monitors

ler. Psicosàciopedagogia

El lleure a la societat industrial
i urbana

Xerrada debat
Treball de~ camp
Xerrada debat

Els nois ds 6 a 12
12 a 14
"
"
14 a 16
•
•

"
"

Tre.ball de camp
Anàlisi dades

La

Xerrada-debat

noci6 d'educació

•

l'educació en 1 'E!splai: objecta
i modalitats

Els propòsits da l'educació
La int8rv~nciÓ: els dina¡r.ismes

dels grups
La interv8nció: vida quotidiana

la resolució de pro"blemss

2

2
2
2
2
4
2
2
2

Xerrada i aplicaci6
Treball pràctic

4

X8rrada s/. evocacació ex~sriància
x~rrada s/. Gui6
d; anàlisi
TrRball pràctic
ds de guions sobre
problemes concrets

2

4

2
2
2

2on. Organització i planificació
Principis d'organitzaci6
·Simulacions de problemes organit

XBrrada-dcbt<t
EL:,boraci6 problemes

2
4

Xerrada sobre modsls'

2

Id.

2

Desenvolupament d'un
protocol

4

Xerrada-debat

2

XerraCa debat sobre
model
Discussió

2.

zatius.

Principis planificaci6 esplai
anyal
Principis planificació activitats Bstiu
Pràctiqu<?s

Kspectes jurídics
3er.

Pràctiques
Presentació del projecte _o model
'
·.
de les practiques
Treball en grup sobre el model pre
sE:>ntat.
Et>o"'<iN"t:..w.toJ' e...

fr-f

J.,.,

,;;..,

t¿¡

1

2

~-·'

I

'

4.

Avaluació

4rt.

Oiscussi6 personal sobre
la memòria.

2

Varis
Salut i seg4r8dat
4 monogràfics nivell
2 morlügràfics nive.ll !I

l

Xerradas

4

40
30

I
6.

Bloc específic curs Directors

I.
II.

III.

IV.
V.

VI.
VI I.

Intervenir sn el çamp del lleure a la nostra
societat

Elaboració
Trab~ül

d~un

12

projecte d;intervenci6

12

pràctic sobrE" els blocs I i II

6

El treball en Bquip amb els monitors

8

fer de:. dir¡;ctor

8

Treball pràctic. e.n base a una memòria feta en
situació de pràctiques supervisades.

6

Qt:e.tre crèdits ci s .nivell I I

60

