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Resum

Aquest article és un exemple de fins a quin punt el propi
alumnat d’un centre de secundària es pot involucrar en un
projecte de creació i dinamització d’una associació d’a-
lumnes. Els resultats d’una investigació on es demostra la
disminució de la participació de l’alumnat en activitats es-
portives fora de l’horari lectiu fa replantejar-nos una opció
de model esportiu extraescolar que afavoreixi la participa-
ció de l’alumnat en la gestió i organització de les activitats
dins l’entorn escolar, però fora de les hores lectives. Un
ambiciós projecte que ha donat els seus fruits i que a més,
pretén obrir una via de continuïtat per a tot l’alumnat entre
l’Educació Física escolar i els clubs esportius, gimnasos o
entitats que ofereixen pràctica esportiva en edat escolar
fora de l’escola.

Introducció

Aquesta experiència arrenca el curs 99-00 però, tot plegat va començar
un temps abans i a partir de tres moments diferenciats, però íntimament
relacionats. El primer arran d’un treball d’investigació al voltant de la
pràctica esportiva dels joves de 12 anys en horari extraescolar en passar
de Primària a Secundària. El “Congrés de l’Esport i l’Educació Física en
edat escolar a la ciutat de Barcelona” que es va celebrar el 1998 va ser
un segon punt de partida. Algunes de les conclusions a què es va arribar
donaven una possible sortida als joves com a gestors de la seva pròpia
activitat. Tot això, juntament amb altres experiències, com ara la realit-
zació de crèdits variables a l’ESO, que donaven protagonisme als alum-
nes, organitzant i autogestionant activitats lúdiques i esportives van ser
els trets de sortida d’aquesta apassionant aventura que volem compartir
amb tots vosaltres.
Així doncs, hem dividit l’article en quatre parts: les tres primeres consti-
tueixen els tres punts de partida assenyalats i la quarta l’experiència de-
senvolupada, que va consistir en el disseny d’un model d’autogestió de
les activitats extraescolars d’un centre de secundària per part del mateix
alumnat.

Punt de partida 1: “El pas de l’educació
primària a l’educació secundària obligatòria:
un motiu de canvi en la relació del jove amb
l’esport? (C. González, 1999)

Aquest projecte d’investigació neix a partir de dues consideracions:
una constatació i una inquietud professional. La constatació és una si-
tuació real: l’Ajuntament de Montmeló (municipi en el qual es va de-
senvolupar l’experiència) assegura des de fa uns anys que el nombre de
nois i noies que practiquen esport en horari extraescolar (tant a les
escoles com als clubs, i a les instal·lacions municipals) ha baixat consi-
derablement, sobretot a partir dels 12 anys. Els tècnics de l’Ajunta-
ment comenten que si bé abans el “trencament” amb l’esport extraes-
colar es produïa als 14 anys, ara aquest tall es produeix als 12 anys,
coincidint amb la incorporació d’aquests alumnes a l’Educació
Secundària Obligatòria.
Aquest fenomen és generalitzable al conjunt del comportament esportiu
dels joves (De M. Knop, 1996; N. Puig, 1996; M. Sisjord, i B. Van Reu-
sel, 1997).
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Abstract

This article proves to which extent the students of a secondary

education school can create and get involved into a Students

Association. It’s the result of an investigation that shows that the

decrease of the students’ participation in sports activities after

school makes rise again the subject of a sports option after

school, that favors the participation of the students in the

management and organization of the activities, within the school

environment, but after the class schedule. It is an ambitious

project that has proved to be fruitful and that, moreover, tries to

open continuity to the whole body of students in Physical

Education at schools, sport clubs, gyms or other entities which

offer sport activites to young students outside the environment of

their own school.
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A partir d’aquesta constatació, sorgeix la
inquietud professional: donar resposta a
aquesta preocupació, conèixer-ne les cau-
ses i posar-hi remei, tot afavorint que la
majoria de joves s’interessin per la pràcti-
ca d’activitat física fora del marc obligato-
ri de l’institut.

“D’altra banda, cal destacar que la hipòtesi
de la investigació es basa en el fet que la
pràctica esportiva juvenil està molt relacio-
nada amb el procés de socialització dels
seus protagonistes; no l’hem de considerar
com un fet aïllat, sinó profundament lligat
als esdeveniments que marquen la transi-
ció de la infància a la vida adulta” (N. Puig
i M. Masnou, 1990, p. 219).

Aquesta cita descriu perfectament els
components del nostre marc teòric: La
pràctica esportiva juvenil (marcada pel
propi itinerari esportiu de cada jove) es
troba molt lligada amb el procés de socia-
lització dels seus protagonistes (Puig i Za-
ragoza, 1990); no l’hem de considerar
com un fet aïllat, sinó profundament lligat
a les transformacions que produeix una
transició educativa molt important: el pas
de l’educació primària a la secundària. O
dit d’una altra manera, el pas de l’edat in-
fantil a l’adolescència.

La transició educativa
com a clau interpretativa
dels comportaments

En general, s’entén per “transició” un can-
vi caracteritzat per una notòria disconti-
nuïtat respecte del passat.
Transitar suposa passar d’una etapa a
una altra, fer-se gran, diferent, canviar
d’estatus, tenir altres exigències, noves
il·lusions, noves perspectives… Es tracta
d’un estat insegur enmig de dues segure-
tats: en canviar d’etapa se senten una
mica sols, insegurs, estranys… encara
que sigui provisionalment, fins que acon-
segueixen adaptar-se a la nova situació.
La coincidència del final i l’inici d’una eta-
pa evolutiva (el pas de l’etapa infantil a
l’etapa adolescent) amb el final i el princi-
pi d’una etapa de caràcter educatiu (el
pas de l’etapa de Primària a l’etapa de Se-
cundària) es converteix en una transició
especialment delicada perquè se sumen

massa components de canvi alhora (Fu-
nes, 1999, p. 14-18).

“El alumno, cuando pasa a un centro de

Secundaria, cambia no sólo de conteni-

dos, asignaturas o profesores, sino tam-

bién de sistemas de reglas, usos, costum-

bres y relaciones” (San Fabián Maroto,
1999, p. 25).

A continuació us trobareu una llista dels
canvis que són viscuts pels mateixos
alumnes amb el trànsit de Primària a Se-
cundària als dotze anys.

� Accés a l’ensenyament secundari obli-
gatori (1r d’ESO).
Amb el pas de Primària a Secundària
als 12 anys s’acceleren una sèrie de si-
tuacions que abans, amb el sistema
educatiu anterior, es vivien als 14 anys,
coincidint amb 8è d’EGB, és a dir, en
un moment més avançat del procés de
socialització.

� Es produeix un canvi de centre. Hi ha
pocs centres que tinguin la Primària i la
Secundària en un mateix edifici. Les ex-
cepcions responen a models d’escoles
privades, normalment històriques reli-
gioses.

“El funcionamiento, la cultura, institucio-

nal y la organización de los institutos se en-

cuentran excesivamente distantes del

mundo escolar de Primaria; y el hecho de

cursar Primaria y Secundaria Obligatoria

en el misma escuela es un factor que faci-

lita el éxito, al menos académico, de algu-

nos alumnos” (Funes, 1999, p. 18).

� Passen d’un ensenyament organitzat
d’una manera més generalista, centrat
en l’alumne, a un ensenyament més
especialitzat, centrat en l’assignatura:
el més important són els continguts
curriculars, el programa, el llibre de
text… (San Fabián Maroto, 1999, p.
25-30).

� Canvi en el rol a l’escola: passen de ser
els “més grans” de Primària a ser els
“més petits” de Secundària (han de
conviure en el mateix edifici amb com-
panys de fins a 18 anys). Alguns alum-
nes esperen el canvi amb il·lusió (estan
avorrits de l’escola primària) però per a

d’altres suposa un trauma passar a
“l’escola dels grans”.

� Els pares tenen molt menys contacte
diari amb l’escola secundària que amb
l’escola primària.

“Para los padres, los profesores de secun-
daria suelen tener nombres pero no caras”
(Waddell, 1994, p. 37).

� Els pares acostumen a implicar-se en
l’organització d’activitats extraescolars
a Primària mitjançant les AMPAS. Quan
els seus fills accedeixen a Secundària,
es deslliguen de la gestió de les activi-
tats extraescolars.

� Necessitat de prendre decisions sobre
la pròpia formació: és la primera vega-
da que els alumnes han de decidir part
del seu currículum. Fins ara el currícu-
lum dels alumnes era un aspecte total-
ment tancat per l’administració. Amb
la inclusió dels anomenats “crèdits va-
riables” (part variable del currículum
oficial) el jovent de 12 anys comença
a decidir per sí mateix, amb l’ajut de la
família i del suport de l’acció tutorial,
segons els seus interessos i neces-
sitats.

� Canvis en la relació professorat-alum-
nat: en l’etapa de Primària els alumnes
acostumen a tenir un “mestre generalis-
ta” que els dóna la majoria de les assig-
natures (tot i que n’hi ha algunes, po-
ques, que són impartides pels mestres
especialistes) i atén a un grup específic
d’alumnes. Això suposa una metodolo-
gia d’ensenyament, una forma de com-
portament, una personalitat, unes “ma-
nies” determinades… Ara, a Secun-
dària, tindran un professor per assigna-
tura. Deu professors diferents amb deu
“històries” diferents. Es tracta del pas
d’una relació més familiar a una altra en
la qual el contacte és més distant.
Adaptar-se a aquesta nova forma de
funcionar no resulta gens fàcil amb
12 anys (abans aquest fet s’esdevenia
als 14 anys).

� L’organització de l’escola primària con-
vida al control (mestres, pares…); en
canvi, a l’institut és fàcil deixar-se
arrossegar per un aparent “descontrol”.
Amb el pas a secundària augmenta el
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grau de llibertat de l’alumne, d’alguna
manera, guanya independència. Potser
aquesta nova situació demana més or-
dre a nivell intern (menys mobilitat a
l’aula i per tant més control de movi-
ments), però deixa més llibertat a l’exte-
rior (Gimeno Sacristan, 1996, p. 95-
101) L’alumne no se sent tant “pressio-
nat” pel mestre o pels pares… fins i tot
pot arribar a passar desapercebut. Un
detall que crida l’atenció són determi-
nats hàbits d’ordre i disciplina que por-
ten de l’escola i que acaben desaparei-
xent de l’institut a les poques setmanes.
Per exemple, tenen el costum de posar
les cadires al damunt de les taules quan
acaben les classes, llencen els papers a
les papereres, aixequen la mà per par-
lar, controlen l’esborrador i el guix….
A l’institut no tenen “sentiment d’aula”.
Ja no és la seva aula. No viuen aquest
espai com a propi. És un espai de pas
que, a més, és compartit amb altres
grups que van a fer alguna altra assig-
natura.

� A més hi ha grups d’alumnes que han
de fer front a una “doble transició”: ens
estem referint als alumnes en desavan-
tatge sociocultural. Alguns centres re-
ben alumnes que han de superar obsta-
cles afegits: una llengua diferent de la
materna, una cultura diferent, proble-
mes familiars, econòmics…

Amb el rerefons dels canvis que hem as-
senyalat sobre els joves de 12 anys i que
afecten llur socialització, serà més fàcil
d’entendre els seus comportaments es-
portius.

Resultats

de la investigació

En aquest apartat us farem un resum de les
conclusions més importants a les quals
vam arribar en finalitzar l’estudi i que mar-
quen una línia d’actuació posterior.

� L’anàlisi de les entrevistes realitzades
demostren que la transició educativa
que suposa passar de 6è de primària a
1r d’ESO és viscuda com a traumàti-
ca. L’organització de l’escola primà-
ria, la relació de l’alumne amb els

mestres i els temors transmesos pels
més grans són aspectes que fan que
l’alumnat es faci una idea del salt a se-
cundària com d’un “salt al buit”, amb
desconcert, desconfiança i, fins i tot,
por a la incertesa. Podem afirmar que
els alumnes que passen a secundària
amb només 12 anys estan en un mo-
ment delicat del seu procés de socia-
lització i afronten el canvi amb més di-
ficultats.

� Saltar a un nivell acadèmic superior
provoca que gran part de l’alumnat hagi
d’interrompre el seu itinerari esportiu
(Puig, 1996) per l’increment de la difi-
cultat i per la sensació que hi ha un ma-
jor grau d’exigència i, per tant, que ca-
len més hores de dedicació al treball
acadèmic.
Una dada important és que tots els
alumnes entrevistats han practicat acti-
vitats esportives en algun moment de la
seva vida. Els qui no practiquen esport
en l’actualitat es van deslligar en passar
a secundària. En canvi, els qui actual-
ment realitzen pràctica esportiva han
continuat practicant l’esport de sempre
malgrat el canvi d’etapa.

� La competició es converteix, una ve-
gada més, en el “leitmotiv” de la
pràctica esportiva dels joves: manifes-
ten que els agrada competir, parlen de
moments bons i dolents en la competi-
ció, alguns van deixar altres activitats
esportives perquè no competien… Pel
que fa als qui porten practicant un es-
port des de petits, estan federats i te-
nen un cert nivell de pràctica, el pas a
secundària no ha afectat aquesta acti-
vitat i no es plantegen deixar de practi-
car-lo
Els joves que no són gaire hàbils en la
pràctica esportiva, que sovint són re-
butjats pels entrenadors, que tenen
gairebé tancades les possibilitats de
practicar un esport competitiu (a
Montmeló l’oferta es troba restringida
al futbol o al bàsquet) i que practiquen
esport per ocupar el seu temps lliure,
tendeixen a deixar la pràctica esporti-
va en passar a secundària.
Sembla ser que el simple fet de practi-
car activitat física per passar-ho bé,
per ocupar el temps de lleure o

per mantenir un estat de salut, no és
suficient perquè els joves puguin gau-
dir dels beneficis de la pràctica espor-
tiva.

Punt de partida 2:
Congrés de l’Esport
i l’Educació Física en edat
escolar a la ciutat de
Barcelona, 1998

Amb el lema “Imagina una escola més es-
portiva i un esport més educatiu”, es van
definir els objectius del Congrés de l’Esport
i l’Educació Física en edat escolar a la ciu-
tat de Barcelona en tres grans blocs:

� Situació actual de l’EF i l’esport en edat
escolar a la ciutat de Barcelona.

� Potenciar el debat ciutadà entorn del
tema de l’esport en edat escolar.

� Establir eixos estratègics i les línies
d’actuació, encaminats a fomentar els
valors educatius de l’esport.

Línies d’actuació

� “Donar a l’alumnat el poder d’actuar:
passar de l’esport per a ells i per elles a
l’esport amb ells i amb elles. Afavorir
els processos de participació de l’a-
lumnat en la presa de decisions i en to-
tes les funcions de l’organització. Tots
han de ser membres actius i els joves i
les joves han de ser, a més, protagonis-
tes en la construcció de l’associació
esportiva en el centre escolar propi. De
consumidors de l’esport, els esportistes
esdevenen aprenents de la responsabili-
tat col·lectiva, de l’exercici de la lliber-
tat i de l’autoorganització democràtica:
ciutadans actius i responsables. L’es-
port escolar esdevé un espai nou de re-
lació entre professorat i alumnat i de
nous vincles entre joves i adults”

Propostes

� “Que el professorat d’educació física
orienti, coordini i impulsi l’activitat físi-
ca extraescolar i, en el cas concret de
l’ESO, fomenti la creació d’associacions
esportives del mateix alumnat que faci-
litin l’autoorganització”.
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� “Instituir un procés de constitució d’as-
sociacions esportives d’alumnes als cen-
tres de secundària. Establir una xarxa de
coordinació de ciutat entre tots els alum-
nes de secundària. Cal preveure la parti-
cipació d’exalumnes en aquestes orga-
nitzacions, que també poden preveure
activitats culturals de lleure”.

Punt de partida 3:
Les primeres passes cap
a l’autogestió d’activitats
esportives

Una sèrie de petites experiències d’au-
togestió d’activitats ens van animar a
pensar que seria possible confiar en
els joves i que, ben orientats i sobre-
tot motivats, són capaços de fer moltes
coses.
La més rica va ser la proposta d’un crèdit
variable (currículum optatiu) de l’àrea
d’Educació Física titulat “Planificació,
Organització i execució d’una festa re-
creativa” (I. Gelabert; C. González i M.
González, 1995), on els alumnes que es-
collien aquest crèdit organitzaven una fes-
ta recreativa per a tota la resta de com-
panys del centre un dia concret. L’èxit de
la proposta va adquirir tal dimensió que a
partir de la primera edició es va “institu-
cionalitzar” el dia de la festa recreativa, a
final de curs, i va esdevenir des d’alesho-
res un dia lectiu de caire festiu. A l’IES
Montmeló aquest crèdit va per la cinque-
na edició i els resultats han estat molt fa-
vorables.

Una experiència
innovadora: Un model
d’autogestió de les
activitats extraescolars
per alumnes de secundària

A partir dels tres punts de partida assen-
yalats anteriorment, l’IES Montmeló es
planteja una opció que pretén donar res-
posta a les línies d’actuació i conclusions

del Congrés que s’han esmentat en el se-
gon apartat d’aquest article.

Objectius generals

1. Crear l’Associació d’Alumnes de l’IES
Montmeló.

2. Fomentar l’associacionisme entre els
joves.

3. Dissenyar una oferta complementària
d’activitats extraescolars per a la comu-
nitat escolar (esportives i/o culturals).

4. Facilitar l’accés a la pràctica d’activi-
tats extraescolars a tots els joves de
Montmeló, sobretot en la vessant lúdi-
ca i de salut.

5. Garantir una certa continuïtat entre
l’oferta d’activitats de les escoles de
Primària i les de l’IES.

Què es va fer?

Aquestes són les passes que vam seguir
per posar en funcionament l’Associació
d’Alumnes de l’IES Montmeló:

1. Fer un recull normatiu1 que d’alguna
manera ens donés el suport legal necessa-
ri per continuar endavant amb el projecte.
Es van extreure tots els articles que feien
referència a les associacions d’alumnes
des de la LODE de dret a l’educació
(1985) fins a la LOGSE d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu (1990), passant
pel ROC (reglament orgànic dels centres
de secundària) de 1996.
Un altre punt de referència important és
la llei 7/1997, de 18 de juny, d’associa-
cions (DOGC núm 2423) i el decret
197/1987, de 19 de maig, d’associa-
cions d’alumnes.
2. Rebre assessorament (fiscal, compta-
ble, jurídic, publicacions…).
Hi ha entitats que s’encarreguen d’asses-
sorar associacions i que ens poden ajudar
a gestionar la nostra associació. En el nos-
tre cas, ens vam adreçar a aquestes dues
entitats, que disposen d’un servei gratuït
d’assessoria legal, jurídica, econòmica...
a disposició dels joves:

� Casal d’Associacions Juvenils de Barce-
lona.2

� Centre d’informació i serveis a l’estu-
diant de Catalunya (CISEC).3

3. Fundar legalment l’associació d’a-
lumnes:
S’havia d’escollir una Junta Directiva d’en-
tre els alumnes interessats a formar-ne
part i es va aixecar l’acta fundacional de
l’associació (cal la signatura de tres perso-
nes adultes). En aquest sentit, la implica-
ció de l’AMPA va ser total, perquè els
alumnes eren menors de 18 anys i legal-
ment necessitàvem la signatura de tres
persones adultes.
Un cop fundada l’associació només calia
aprovar-ne els estatuts. Aquí teniu un
quadre resum amb els aspectes més des-
tacables (vegeu figura 1).
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1 Al final de l’article pot trobar-se aquest recull normatiu útil per a garantitzar la viabilitat del projecte.
2 Es pot visitar el Casal a aquesta pàgina web: http://www.casalbcn.info/casal/ct/index.htm
3 Es pot visitar el Centre d’Informació a aquesta pàgina web: http:/www.cisec.org/

Fundació
� Mínim 3 persones majors d’edat

� S’escull la JUNTA DIRECTIVA

Socis
� Alumnes matriculats: establir una quota

� Drets i deures

� Condició i pèrdua de la condició de soci

Òrgans de govern
1. Assemblea general de socis:

� Ordinària: mínim un cop l’any

� Extraordinària: proposada per la

Junta Directiva o bé pel 10 % dels

socis.

2. Junta directiva (per a 2 persones)

� Fins a 8 persones

� Reunió una vegada al mes

3. Òrgan gestor

� La Junta designa l’Òrgan Gestor: com-

posat per 3 persones majors d’edat.

� Supleixen els òrgans rectors.

� Vetlla per la correcta gestió econò-

mica.

Mitjans Econòmics
� Quotes obligatòries.

� Aportacions voluntàries.

� Subvencions.

� FIGURA 1.

Resum dels estatuts d’una associació d’a-
lumnes.



4. Establir lligams de col·laboració amb
totes les entitats de Montmeló.
Una altra qüestió a resoldre era parlar
amb les entitats del poble per donar-nos
a conèixer i establir possibles relacions i
convenis amb l’Ajuntament, les escoles
de Primària, l’AMPA de l’IES, la Direcció
de l’IES… (cessió d’instal·lacions, per-
sonal…).
5. Passar una enquesta sobre els hàbits
de la pràctica esportiva dels alumnes de
l’IES.
Els mateixos alumnes que van formar part
d’aquella primera Junta Directiva van ela-
borar una enquesta per intentar conèixer
la repercussió que podia tenir la iniciativa
i sobretot saber quin tipus d’activitats es
podien oferir. La resposta va ser espe-
rançadora: van contestar un total de
400 alumnes. Podríem destacar, com a
conclusió significativa, l’alt grau d’accep-
tació de la proposta, atès que molts alum-
nes van manifestar la seva intenció de
pertànyer a l’associació.
6. Dissenyar una oferta d’activitats extra-
lectives a la comunitat escolar.
Tenint en compte les propostes recollides
en l’enquesta i essent conscients que la
nostra oferta havia de ser complementària a
la que es feia al poble, vam fer una primera
proposta de possibles activitats a realitzar.
En aquest sentit, cal fer una reflexió
prèvia. Una de les activitats que més èxit
va tenir a les enquestes va ser la possibili-
tat que l’IES pogués participar en alguna
competició externa contra altres instituts.
Tot i ser així, vam considerar que portar a
terme aquesta activitat suposava un pro-
blema organitzatiu important, car l’en-
frontament amb altres instituts suposava
desplaçaments fora del poble, obertura
del centre en dissabtes… Vam pensar que
no calia ser massa ambiciosos en aquesta
primera fase.

Amb quines instal·lacions

comptàvem?

Gràcies a la col·laboració i les facilitats de
la direcció del centre, vam tenir a la nostra
disposició les instal·lacions de l’IES: vesti-
dors, poliesportiu i pistes exteriors, biblio-
teca, aules d’informàtica, cantina, aula
d’idiomes…

A més, vam demanar a la direcció un es-
pai físic com a espai de treball de l’Asso-
ciació. Es va habilitar una aula com a lo-
cal de l’Associació d’Alumnes a l’IES amb
un petit mobiliari per guardar documenta-
ció i material divers.
A més, fruit de les excel·lents relacions
amb l’ajuntament, vam tenir la possibili-
tat d’utilitzar algunes de les seves ins-
tal·lacions per a les nostres activitats.

Proposta

d’activitats esportives

� Activitats no competitives:
� Es va fer una activitat poliesportiva

que permetés practicar en situació
real i amb un component més lúdic,
tot allò que es treballa des de l’àrea
d’Educació Física.

� També es va posar en marxa una acti-
vitat de patins en línia i skate.

� Una activitat amb molt d’èxit va ser
una combinació de modalitats esporti-
ves amb suport musical: concreta-
ment aeròbic i funky.

� Lligues internes interclasses o inter-
cursos d’un o més esports en la franja
dels dimecres al migdia, aprofitant
que les classes finalitzaven a les
12.30 hores.

� Activitats puntuals: organització de
diades de l’esport (fi de trimestre, fi de
curs, torneigs de 3x3 …).

Activitats

culturals

� Organització d’un taller d’iniciació a la
dramatització i un taller d’informàtica
centrat en l’ús d’Internet

� Organització de concursos de dibuix, li-
teraris…

� Organització de xerrades, conferències,
debats…

� Dinamització d’un espai propi de l’asso-
ciació dins la revista de l’institut.

� Obertura de la biblioteca a l’hora del
pati i també en horari no lectiu.

� Col·laboració amb la tutoria d’activitats
complementàries en dies de caire fes-
tiu, tan assenyalats com “el dia de Cas-
tanyada”, Nadal, Carnestoltes, Sant
Jordi, les activitats esportives de l’últi-

ma setmana de curs, la festa recreativa
del crèdit variable de 4t d’ESO...

� Col·laboració en l’organització dels viat-
ges de fi de curs.

� Col·laboració amb actes organitzats per
l’ajuntament: “Trobada d’entitats a fa-
vor de la solidaritat”, “Mitja marató
Montmeló-Montornés”, “Parc de Na-
dal”...

� Participació de l’associació d’alumnes
en el Consell de delegats (delegats de
curs i alumnes membres del Consell
Escolar).

En la figura 2 podeu trobar la temporalit-
zació de les activitats que es van posar en
marxa entre els mesos d’abril, maig i juny
de 2000.

Com es van aconseguir

els ingressos?

Quotes

L’aspecte econòmic és un tema sempre
preocupant i ens havíem de plantejar com
resoldre’l. Una part important dels ingres-
sos procedien de les famílies. D’una ban-
da, de les quotes per ser soci de l’Associa-
ció i d’una altra de les mateixes activitats.
Totes dues quotes havien de ser molt bai-
xes, amb la intenció de cobrir les despe-
ses mínimes de funcionament.

Ajuts

Econòmicament l’AMPA de l’IES també va
ser un punt de referència. Sempre estaven
darrere per ajudar-nos allà on a vegades
nosaltres no podíem arribar.
L’ajuntament i la direcció de l’IES ens van
proporcionar recursos materials i d’equi-
paments que indirectament suposen un
estalvi econòmic important.

Subvencions

La Generalitat de Catalunya ofereix cada
any subvencions en forma d’ajut econò-
mic a les associacions d’alumnes de cen-
tres no universitaris. Igualment el Consell
Comarcal del Vallès Oriental també ofe-
reix ajuts a experiències relacionades amb
els joves de la comarca. En aquesta línia,
el febrer de l’any 2000, aquest Consell va
atorgar a l’Associació una subvenció de
50.000 pessetes (300 ) per haver donat
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suport a un “projecte pedagògic o iniciati-
va de millora de la qualitat de l’ensenya-
ment, tenint l’alumne com a eix central”.

Altres

Tot i que vam pensar en la possibilitat de
gestionar la Cantina (el centre té un espai
dissenyat per a aquesta funció) problemes
de caire organitzatiu ho van fer impossi-
ble.
Hi ha una altra font possible d’ingressos
atípics, en moments puntuals o durant el
curs: venda de samarretes, gorres, adhe-
sius… que a més permeten vendre la
imatge de l’Associació.

Problemes previstos

En dissenyar el model de funcionament de
l’Associació vam detectar una sèrie de
punts febles que vam tenir en compte i als
quals calia donar una sortida viable.

L’ assegurança

Un primer tema que ens va preocupar des
del principi va ser la responsabilitat civil
de l’alumnat que realitzava activitats dins
l’institut, però fora d’hores lectives. En un

primer moment l’AMPA va considerar la
possibilitat que es pogués fer una autorit-
zació del pare/mare conforme es feia res-
ponsable davant un accident, tot i que a la
vegada la intenció anava cap a la possibi-
litat de contractar una pòlissa d’assegu-
rances a una empresa asseguradora.

La responsabilitat:

a l’hora d’obrir i tancar portes,

claus, alarmes…

Va ser fonamental la implicació de
l’AMPA en el projecte. Des d’un principi i
des d’un punt de vista legal, sempre havia
d’haver una persona més gran de 18 anys
quan hi hagués activitats. A l’hora de con-
feccionar els horaris de les activitats, la
prioritat era tenir una mare o un pare dis-
posats a fer-se càrrec de les activitats.
Aquesta persona vetllava per l’obertura i
tancament de portes, alarmes...

La neteja dels diferents espais

Des del punt de vista organitzatiu la neteja
del centre ens podia suposar un problema
si no pensàvem en aquest aspecte. D’al-
guna manera les activitats i els espais que
ocupaven eren una prioritat. Parlant amb

l’empresa que feia la neteja del nostre IES
vam arribar a pactar un ordre de neteja
d’espais compatible amb la nostra pro-
posta

Cura del material i dels espais

A més de la mare o el pare responsable hi
havia d’haver un alumne responsable de
l’associació que fes tasques de coordina-
dor general de les activitats: organitzar els
espais, vetllar pel bon funcionament de
les activitats, vetllar pel bon ús del mate-
rial i les instal·lacions, d’obrir i tancar ves-
tidors...

La manca de formació

dels monitors

Aquest era un tema especialment preocu-
pant. Una estructura així requeria uns
tècnics amb un mínim de formació, però
també una sensibilització especial vers el
fet de pertànyer com a voluntari a una as-
sociació i disposats a responsabilitzar-se
del que suposava treballar desinteressa-
dament al seu servei. D’una banda, vam
seleccionar alumnes que disposaven d’u-
na titulació concreta (dins o fora de l’asso-
ciació, que estiguessin disposats a col·la-
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

De 12:45 a 13:45 Lliga interna
(futbol sala
i bàsquet)

Taller de Jocs
Expressius

De 13:45 a 14:30 Lliga interna
(futbol

i bàsquet)

Taller de Jocs
Expressius

De 17:15 a 18:15
Escola poliesportiva
(voleibol, handbol,

tennis taula,
hoquei…)

(2 monitors)

Aeròbic/Funky

i Jazz (rotació)

Patins in line

Malabars

Escola
poliesportiva

(Voleibol,
Handbol, Tennis
taula, Hoquei…)

(2 monitors)

Aeròbic/Funky

i Jazz
(rotació)

Patins in line

Malabars

De 18:30 a 19:30 Internet 1 Internet 2 Internet 1 Internet 2

� FIGURA 2.

Proposta d’activitats (abril, maig i juny de 2000).



borar) i d’una altra els oferíem la possibili-
tat de formar-se. En aquest sentit, una
part del pressupost de l’associació estava
pensat per cobrir parcialment o totalment
cursos de formació als quals es poguessin
inscriure els monitors col·laboradors. Du-
rant aquesta primera experiència, hi va
haver dues alumnes que van realitzar un
curs d’aeròbic subvencionat per la matei-
xa associació

La manca de continuïtat

del model

Potser estem davant d’un dels punts
més delicats del model. Tothom sap que
projectes com aquest depenen molt de
les persones que s’hi posen al davant.
Però també sabem que en aquest cas les
persones, sobretot els alumnes i les ma-
res o pares dels alumnes, no sempre es-
taran a l’IES. Un dia o un altre se n’ani-
ran. Per poder resoldre aquesta pro-
blemàtica vam pensar que hi hagués
una renovació anyal de la Junta Directi-
va, amb representació de tots els nivells
a partir de 2n cicle. D’aquesta manera, a
mesura que van sortint alumnes perquè
acaben 2n de batxillerat, n’entren de
nous a partir de 3r d’ESO i, d’aquesta
manera, continua la rotació. També l’ex-
periència ens diu que els alumnes, quan
arriben a 1r i sobretot, a 2n de batxille-
rat, tenen molta feina lectiva que impos-
sibilita que puguin dedicar gaires hores
a l’Associació.
A mitjà/llarg termini i essent molt ambi-
ciosos, la idea que permetria una conti-
nuïtat pràcticament assegurada seria que
alumnes que han deixat l’institut, com a
exalumnes tinguessin l’oportunitat de
continuar col·laborant amb l’Associació.
Tot un repte de futur.

Valoració de l’experiència

Tots els qui d’una manera o una altra es-
tem lligats al món de l’ensenyament sa-
bem que l’educació no passa per un dels

seus millors moments. Tot són crítiques (a
la LOGSE, a la Llei de Qualitat de futura
implantació, al professorat, als equips di-
rectius...) i des de tots els àmbits de la co-
munitat educativa: pares i mares, profes-
sorat, alumnat...
Potser un dels discursos més de moda és
el que diu que l’alumnat no té interès per
res, que no té iniciatives, que no vol parti-
cipar en res relacionat amb l’institut, que
no és responsable...
L’ IES Montmeló no és un institut “ideal”.
Algú pot pensar que l’experiència ha estat
realitzada en un marc idíl·lic, amb alum-
nes brillants... És un centre molt normal,
on hi ha alumnes amb baix rendiment
acadèmic, alumnes que no volen ser-hi,
però s’hi veuen obligats fins als setze anys
i que, en alguns casos, generen conflic-
tes... Tanmateix, ens trobem amb alum-
nes que mostren interès pels seus estudis,
responsables, participatius...
Precisament com a professor penso que
aquesta experiència ha estat la més enri-
quidora de la meva trajectòria professio-
nal, perquè he pogut constatar que amb
dedicació i motivació pots extreure tot el
potencial que porta dins l’alumnat. Ells
han estat, són i seran els grans protago-
nistes d’aquesta meravellosa aventura pe-
dagògica. Potser experiències d’aquest ti-
pus fan possible col·laborar en l’adqui-
sició de les famoses competències bàsi-
ques de què tant parla l’administració
educativa. Potser l’Educació Física pot
contribuir-hi més del que els polítics
creuen. Aquest és un bon exemple.

“Si pensem com era la vida al centre abans
i després de la creació de L’AA podrem par-
lar del que aquesta significa per l’IES
Montmeló.
Així observem com la permanència dels
alumnes s’allarga en el temps, els
veiem com en acabar les classes, de forma
autònoma, organitzen activitats pels altres
companys, omplen l’espai amb anuncis,
convocatòries i reunions. Demanen, oferei-
xen i col·laboren. És un brogir de rialles,
nervis i sobretot de satisfaccions.

La creació d’un espai real de comunicació
entre l’alumnat i la institució permet la ca-
nalització d’inquietuds, promou la coope-
ració, incentiva la participació en les diver-
ses activitats que es realitzen al llarg del
curs i fomenta l’estimació del centre fent
seu el dia a dia.” (M. Eugènia Anta i Ten,
directora de l’IES Montmeló)
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Definició de conceptes clau:

1. Activitats complementàries

Són activitats que es realitzen en el marc de l’horari escolar, estan organitzades pels centres educatius d’acord amb el seu

projecte educatiu. Són diferents de les activitats lectives (LOPEGC, 1995 de Participación, evaluación y gobierno de los

centros).

2. Activitats extraescolars

Encaminades a potenciar l’obertura del centre al seu entorn i a procurar la formació integral de l’alumnat en aspectes referits a l’am-

pliació del seu horitzó cultural, la preocupació per la seva inserció en la societat o l’ús del temps lliure. Són fora de l’horari lectiu, vo-

luntàries per a l’alumnat i buscaran la implicació activa de tota la comunitat educativa.

LODE (1985). Ley Orgánica de Derecho a la Educación

Artículo 7.2., b)

“Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes funciones…

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y extraescolares de los mismos”

Artículo 57, h)

“El Consejo Escolar tendrá la función de participar en la aplicación de la línea pedagógica global del Centro y fijar las directrices para

las actividades extraescolares”

LOGSE (1990). Ley de Ordenación General del Sistema Educativo

Artículo 57.5

“Las administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y promover

la relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en que éstas desarrollan su labor”

ROC (1996) Reglament Orgànic dels Instituts de Secundària

Article 6. De l’ús dels centres

6.1. El Departament d’Ensenyament o, si s’escau, l’Administració titular vetlla per l’ús social dels edificis i instal·lacions dels insti-

tuts d’educació secundària fora de l’horari escolar, d’acord amb la normativa vigent.

6.2. Les associacions de pares d’alumnes poden realitzar en els instituts d’educació secundària les seves activitats i programes de

formació, de la manera que estigui establerta a la normativa vigent.

6.3. Els instituts d’educació secundària fomentaran la utilització de les seves instal·lacions. Els ingressos que s’obtenen són apli-

cats a les despeses de funcionament del centre i han de donar, com a mínim, cobertura a tota la despesa generada.

6.4. En tot cas, cal garantir el normal desenvolupament de les activitats de l’institut.

Article 11. La programació general de l’institut

11.1. La programació general del centre inclou els aspectes següents:

d) La programació anual de les activitats extraescolars.

ANNEX:

Recull normatiu que fa referència a l’organització de les activitats extraescolars
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Article 34. El Consell Escolar del centre

34.2. Són competències del consell escolar:

i) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les

activitats extraescolars i serveis, si escau, amb la col·laboració de les associacions de pares d’alumnes. Aprovar-ne

la programació i avaluar-ne l’execució.

l) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aque-

lles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades les associacions de pa-

res i les associacions d’alumnes.

n) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva con-

servació.

Article 46. El coordinador d’activitats i serveis escolars

46.1. Correspon al coordinador d’activitats i serveis escolars la coordinació general de les activitats escolars complementàries i de

les activitats extraescolars del centre i, si s’escau, de la residència, sota la dependència del cap d’estudis.

46.2. En particular, són funcions del coordinador d’activitats i serveis escolars:

c) Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars.

d) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars complementàries i a les activitats extraesco-

lars.

g) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les activitats escolars complementàries i les

activitats extraescolars.

ANNEX

(Continuació.)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




