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QUADRE DE PROrESSORS. CURS 1.985-86 

Joaquim French i Batlle 

Al fons martinell i Sempere 

mart! ffiasferrer i mascort 

Narcís Cesassa i Font 

Francesc miró i Doménech 

Director 

Cap d'Estudis i Secretari 

Josep Ml Claveguera i Verdaguer Secretari t~cnic 

Isabel Ventura i Aquilina s·ecretaria 

Josep Plana i farr4 Tutor 

montserrat musalla:s i Sale Tutora 

montserrat Coll i Races Tutora 

Carme S'nchez i Nonell Professora d&studi del medi 

Lluisa Bonal i Granés Id. 

Pere madrenys i Brunet Professor d 'txpressi6 dramàtica 

Joan Solana i Rovira Profess~r d'educació corporal 

Angel- Daban i messana Professor da música i de psicologia 

francesc Compte i AlburnA Professor de Jocs 

Josefa Ponaatí i Branc6s Professora de mitjans audiovisuals 

Joan Rab6e i ffioya Professor de Plàstica 

Rosa Espí i Pérez Professora de Plàstica 

Empar Vaqu6.i Boix Professora d'estudi del ~edi 

Salom6 marquès i Sureda Professor col.laborador 

-Assumpci6 Bover 1 Busqueta Id. 
' 

Joaquim Cuf! i Gal-! Id. 

Enrics Llobet i Dalmau ICI,. 

Altiert Bayot i Fúertes Id. 

Jaume Angelets i Quintana Id. 

Josep massanet 1 Anguita Id. 

Jordi Sargatal i Vicens Id. 
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CURSOS REGLATS 1.985-86 

Curs de monitora M.B/66 

• 

• 

• 

• 

• 

Dates ll ~¡~arç 

15-16 març 

18 març 
22-23-24-25-26 març 

1 abril 

8 abril 

15 ébrll 
22 abril 
29 abril 
5 maig 
13 maig 
20 maig 

27 maig 
3 juny 
10 juny 

7 octubre 
14 octubrà 

21 octubre 

Nombre total d'hores 

• 16 sessions de classE! de 

• 1 cap de setmana . • 

• 1 estada intensiva 

4 mòduls monogràfics de 

• 2 mòduls monogràfiCs de 

Llocs: Casa de Colònhs de 

Centre Cultural de 

• 

2 h. 

• . • • 
• • . 

A m6s a mas d'aquesta ssqaèncla 

de dates en la que s'hi reuneix 

la formació·troncal, cada alum
ne havia d'elegir; 

• 

• 

4 mòduls monogràfics de tBc
niques, d'una durada de 10 

hores cada un 

2 mòduls monogràfics de re

flexió pedagògica, d "una du

rada de 15 hores cada un. 

La llista complerta d,' aquests 

mòduls 1 'hem inclosa a l "apar

tat relatiu a la formaciÓ no 

reglada, ja que. s ~ofereix com 

a unitats de formaci6 permanent. 

'• • 32 h. 

• 20 h. 
50 h. 

tècniques 40 h. 
r(lf'leXi6 30 h. 

TOTAL . • . • 172 h. 

Ca 'n Feixes 
La Mercè 

Aula de la Natura de Girona 

Tall sr d'Història de Girona 

Preu de la matrícula: 4.000 pts. 

matrícula: 40 alumnes, dels quals 15 homes i 25 dOnes. 
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Avaluació: 

avaiuació positiva de la fase t~òrico-pràctica ' . 15 

• avaluaci6 negativa de la fase teòrica-pràctica 6 

pendents d'avaluació • • • . . . • 19 

• Titolacions presentades fins aquesta data: 6 

Curs de monitors m.9/86 

• 

• 

• 

• 

Dat es 3-4-5-6 de març 
10-11-12-13 d'abril 

A més a més d'aquesta seql!ència de dates en la que s 'hi reuneix la 

formació troncal, cada alumne havia d'elegir: 

• 4 mòduls da formació monogràfica en t.ècniquPs, de JO, hores de 

dui'ada cada un, 

• 2 mòduls de reflexió pedagògica, de. 15 hores de durada cada un • 

La llista complerta d'aquests mòduls consta ,a 1 'apartat d_e. formació 

no reglada, ja qua s 'ofereixen també com e unitats de reclclatge o 

de formació permanent. 

Nombra total d'hores 

• 2 estades intensives de 4 dies. • • 
• 4 iñòduls monogràfics de tècryiques • 
• 2 mòduls monogràfics da reflexió 

TOTAL 

Llocs: Casa de ColÒnies de Ca~n Feixes 
Centre Cultural de la Mercè 
Aula de Natura de Girona 

• BO h. 

• 40 h. 
30 h. 

• . • • • .lS O 

Diversos tallers (veure llista formació no reglada) 

Preu de la matrícula: 4.000 pessetes 

matrícula: 20 alumnes, dels qualS 15 dones i 5 homes 

h, 
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• Avaluació 

avaluació positiva 

• avaluació negativ~ 
da 
de 

• pendents d'avaluació 

la fase te_Òrico-prtctica 

la fase tebrico-pràctica 

• • . • • . . 
• T it elacions prPsentades fins aquesta data; cap 

Curs de Directors 0.3/86 

• Dates: 

' 

4 març 
8-9 març ( 20 h.) 
11 març 
18 març 
25 març 

1 abril 
8 abril 
10-12-14 abril (15 h.) 
15 abril 
17-19-21 abril (15 h.) 
22 abril 
24-26-28 abril (lS h.) 
29 abril 
6 maig 
13 maig 
20 rriaig 
27 maig 
3 juny 
10 juny 

14 juny (4 h.) 
1 octubre 
14 octubra 
21 octUbre 
4 novembre 
11 novembre 
15 novembre (4 h.) 
22 novembre (4 h.) 
29 novembre ('4 h.} 

... 12 

. • 4 

• 4 

A més a més d'aquesta SeqUència de formació troncal, els alumnes ha
vi9n d'Eüegir E'<ntra dos.mòduls de rt>-flexió pedagògica de 15. hores de 
durada. 
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• Nombre total d "horas 

20 sessions do treball 

• 4 sessions de treball 
1 cap do setmana . • 

• 3 seminaris de 15 h • 

do 
do 
. . 
. . 

• 2 monogràfics de reflexiÓ 

2 h. 

4 h. 

• • 

• 

• Llocs Casa de ColÒnies de Ca 'n FE! ixes 

CentrE'! Cu.ltural de La rnercè 

Preu de la matrícula: 4.000 pessetes 

... 40 

• 16 
20 

• 45 

• • • • 30 

TOTAL • . 

matrícula: 11 alumnes, dels quals 7 homes i 4 dones. 

• 

• 

Avaluació 

• 
• 

avaluació 
avaluc,i6 

pendents 

positiva de la fase t~Òrico-pràctica • 

negativa de 
d'avaluació 

la fase tebrico-pràctica 

. . . . . . . . . . . . • • 

Titolacions presentades fins aquesta data: cap 

h, 

h. 
h, 
h. 
h. 

• 

• 

• 

2 . 

7 
2 

151 h • 
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AVALUA CI~ DE L'ALUmNAT. CURS 1.985-86 

1. Criteris emprats 

l~r. Assistència 

LEis modalitats dE< formació empradl'!s per 1 'Eiscola fan que 'la presè.ncia 

personal dF 1 'alumne a les sessions d~ formaci6 sigui indispensable 

en molts cassos. 

Tot i que la normativa vigent puveu un m'arge de maniobra en 1 'assis

t~ncia, hi ha determinade;s experiè.ncies formatives que s6n indispensa

b!'es i quE'! no podE~n suplir-se di! cap manera. 

A la pràctica, els criteris emprats són, els segcrents: 

• 

• 

en cap cas no existeix la possibilitat d'accedir a l'avaluació pp

sitiva si 1 'assistència no 6s igual o superior al 85% d111 les. hores 

lectives, 

la inasistència és avaluada amb dos criteris diferents segons quin 

sigui el contingut de ·be hores de classe a les quals l'alumne no " 

ha estat present; 

• 

• 

la inasistència a determinades sessions, especialment aquelles 

e.n les quals el que és ess'Mcial és fer expariència de la vida 

en grup i anàlisi del viscut, 's inexcusable i comporta la p;,r

dua da la possibilitat d'~sser avaluat positivament, 

en d'altr•s sessions, la inasistència pot &ss•r recup$rada mit

jançant la rsalització d'altres ,sessions alternatives o de tre

balls encomanats pel tutor del curs. 

2on. Presència i participació als treballs an ·grup. 

La capacitat d ~t"ss er pi:'esent a l'es situacions viscudes i la disponibi

litat a pJ:endu part a les responsabilitats col.lectiVt"-S i a 1 'abor

datgl'l dtols problemes són trets indicadors de- la capacitat d'un futur 

monitor per far-se càrrec de 1 'att"inci6 personal a· grups de nens i 

·per interv~nir en la r~gulaci6 de ln vida quotidiana i an l'animació 

d@ les activitats. 

En aquest sentit, al llarg da 1 '~xperi~ncia que els alumnes viuen en 

les sessions da formació, se 'ls observa i se ~ls suggereix una major_ 

implicaci6 cas que es jutgi necessari. 

En situacions massa ostflnsibl'es, la participaci6 PScassa o de mala 

.. ,,, 



qualitat pot ésser mOtiu d "una avaluaci6 n1:1gativa. 

Els aspectes qu~ s6n tinguts en compte són: 

• 

• 

La disponibilitat parsonal a la vida en grup i a la participació • 

Les aportacions efectuades al grup, la. constància, al realisme • 

La sensibilitat als probhme~s que es presenten. 

~sr. La interv~nci6 en lss sessions d'anàlisi. 

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

empra amb m~s freqQ$ncia a 1 'hora de construir conceptes o de matissar 

el significat de les grans afirmacions. 

Conseqaentment, es procura que I!! ls alumnes prl!lnguin part a les discus

sions i s'obserVa la qualitat de l~s seves aportacions valorant-se: 

• La int'sftsi'tat dt' la participaci6 • 

• , El realisme~ de les seves apreciacions i judicis. 

• 

• 

La tolerància als judicis dels altres i la capacitat d'Íncorporar

los al propi raonament. 

La capacitat de canvi personal en base a la reflexió • 

4rt. TrebSlls concrets realitzats· durant sl curs. 

A la programació dels cursos hi consta quins s6n ~ls treballs que 

ha d'anar raa,litzant cada alumnl!l. 

Aqul!lsts treballs s6n. valorats pel professor o professors dels àmbits 

correspone~nts. 

sè. Memòria de lf'S pràctiqui!!S. 

Els alumnes ua'litz~n aquesta memòria em base a un projecte tipus que 

l'escola els prpporciona i els presenta @Xtflnsam~nt. 

La valoració dfl la memèria de ll:\s pràctique~s presta atl!lnció a aquasts 

aspectf!s: 

• 

Clarfldat del plantejame>:nt i 'de !P-s hipòtesis assumides ~n la intar

venci6 que> !-"alumna descriu. 

Concrsci6 de lfls observacions flf&ctuades i de les relacions que 

s'estableixr,n ~ntre t>ll~s per tal d'arribar a un diagnòstic. 

Grau d'aprofundim~mt t:tn l 'absarvaci6 df! la ·problemàtica prt>st"nta

da pels nois o pel grup. 

SistpmatitZaci6 dl:'! les bases organitzatives sobrE~ les quf'. 1 'alumne· 

fonamenta Pl sEOu projf!Ctt~ d'intt'lrvE>nció·en fil grup dt> nois. 
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• Grau ~n què 1 'alumne ha estat capaç d "explotar els recursos i co

neixements que la formació rabuda ha posat a la seva disposició. 

• Capacit-at da !"alumne per relativitzar els seus raonaments • 

De forma periòdica i tre~ vegades al llarg del curs, els alumnes 

són informats da la valoració que el claustre -esp~cialmant els tutors

han fet de la seva progressió i se'ls comunica si ~s probable -o, de vega-

des segur- que seran avaluats negativament. 

2. Resultats 

monitors 8 monitors 9 Directors 3 

no Alumnes 40 20 11 

• Homes 15 5 7 

• Dones 25 15 4 

Avaluació positiva- 15 12 2 

Avaluació negativa. 6 4 7 

Avaluació pendent 19 4 2 

Propostes titolació 6 
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CURSOS NO REGLATS. 1.985-86 

El llistat da cursets que es relaciona a continuació no constitueix 

pròpiament ,un seguit ds cursos no reglats. 

la raó és que, per tal de conciliar el doble propòsit d'aconseguir 

de donar a la formació un caire més fle;xible i, d'altra banda, poder proper-

' clonar a monitors en actiu algunes oportunitats de formació permanent, hem 

organitzat un conjunt de sessions mnogràfiques que, en el marc de la forma

ci6 reglada, acomplien la funció d'ésser "crèdits" de formació·i, fora 

d'aquest marc, constituian oportunitats de progrés per als joves monitors 

en exercici. 

Els relatem per ordre de realització, indicant, la durada de cada 

monogràfic, la persona o psrsones a càrrec del/s qual/s ha estat i el nom-

bre d'assistents: 

TEMAT ICA DURADA RESPONSABLE ASSISTENTS 

muntatges audiovisuals lO Josefa Ponsat! 16 

Dir-ecció i repertori lO Angel Da ban 12 
de cançons 

Expressi6 Dramàtica 10 PEl re ffi?drenys 23 

Denses lO Xon Bovar 17 

Iniciaci6 a la PlàsUca 10 Joan Rebés-Rosa E api 36 

Jocs 10 Cesc Compte 21 

Expl~car contes 10 Angel Da ban 10 

Oescobe~ta de 1 'entorn lO Carme s·énche,z-Llu Is a Banal 17 

Aprofitar la platja 10 Escola del mar 17 

Treballar el fang 10 Joan Rebés 12 
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TEffi~TlCA 

Iniciació al bad-min-ton· 

Natació per a pre-escolar 
nois amb disminucions 

Educació corporal i esport 

Educació ambiental 

Educació per a la pau 

i 

Educació par a la democràcia 

mètode de treball personal 

Direcci6 de reunions da tra-
ball 

Tècniques de plènificaci6 

Pedagogia del projecte 

DURADA RESPONSABLE ASSISTENTS 

lO INEF 16 

lO INEF 12 

15 r~arcís Casassa-Joan Solana lO 

15 Carm€' SénchSz-Lluisa Bon al 16' 

15 Salomó fflarquès 15 

15 Josep Vila-Jordi Picart lO 

15 Alfons martine11 9 

15 Alfons martinall 21 

15 Joaquim F"ranch 12 

15 Joaquim Franch 17 


