JORNADA FORMATIVA PER A RESPONSABLES DE GRUP
---------------------------------------------------------------------COM TRANSMETRE LA FORMACIÓ ALS
CONSUMIDORS RECONEGUTS COM EXPERTS (CRE)
Per Jordi Cisa

CONTINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ
⇒ Conèixer la realitat històrica dels grups de foc, tant la genèrica
com la del seu propi grup.
⇒ Conèixer les característiques i saber manipular adequadament el
material pirotècnic que utilitzaran.
⇒ Conèixer les mesures de seguretat i prevenció necessàries per al
bon desenvolupament dels actes de foc, i saber aplicar-les.

CONTINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ
Formació bàsica què permeti tenir uns coneixements mínims, hauria
de contemplar, obligatòriament, els aspectes següents:
⇒L’origen dels grups de foc i la seva classificació.
⇒La trajectòria del grup al qual s’incorpora. Orígens, tipologia,
personatges, vestuari, músiques, etc.
⇒Els diferents tipus de
processons, correfocs, etc.

manifestacions

festives:

⇒Organització jurídica i administrativa dels grups de foc.
⇒La normativa bàsica legal / el marc legal / règim intern.
⇒Composició i propietats bàsiques dels artificis pirotècnics.
⇒La manipulació dels materials pirotècnics.
⇒Les mesures de seguretat / individuals i col·lectives.

cercaviles,

PROPOSTA, COM ORGANITZAR LA FORMACIÓ
Considerem essencial que la formació es faci d’una manera
individualitzada, o en grups de tres/cinc persones com a molt, i abans de
la incorporació de qualsevol nou associat/da al grup de foc.
L’estructura de la formació podria quedar agrupada de la següent
manera:
1a sessió – teòrica –
⇒ L’origen dels grups de foc i la seva classificació.
Explicació genèrica sobre els orígens dels grups de foc i el què comporta ser membre d’un d’aquests grups.

⇒La trajectòria del grup al qual s’incorpora. Tipologia, orígens,
trajectòria, funcionament, personatges, vestuari, músiques, etc.
Explicació de la història del grup i de les tipologies pròpies que li donen caràcter.

⇒Els diferents tipus de manifestacions festives: cercaviles, processons,
correfocs, parlaments, etc.
Explicació de les tipologies d’actuacions i la manera de comportar-se, actuants i públic, a cada una d’elles.

PROPOSTA, COM ORGANITZAR LA FORMACIÓ
2a sessió – teòrica –
⇒ Organització jurídica i administrativa dels grups de foc.
Explicació de la realitat legal de l’associació i la seva situació jurídica davant l’Administració.

⇒ La normativa bàsica legal / el marc legal.
Explicació de la normativa específica dels grups de foc.

3a sessió – teòrica –
⇒ Informació sobre els articles pirotècnics a utilitzar durant els actes de
foc. Els diferents tipus de materials pirotècnics i la seva classificació.
⇒ Conèixer el desenvolupament dels actes de foc.
⇒ Les mesures de seguretat i emergència: individuals i col·lectives.
Mesures de seguretat establertes per al correcte desenvolupament
dels actes de foc.

PROPOSTA, COM ORGANITZAR LA FORMACIÓ
4a sessió – pràctica –
⇒ Manipulació i ús dels materials pirotècnics.
Sessió pràctica de manipulació i ús (encesa) de material pirotècnic, fora del marc d’una actuació de carrer.

⇒ Aplicació de les mesures de seguretat individuals i col·lectives.
Sessió fora del marc d’una actuació de carrer, on es valorarà l’assimilació de les mesures de seguretat individuals i
col·lectives.

5a sessió – pràctica –
⇒ Manipulació i ús dels materials pirotècnics.
Amb l’acompanyament d’un RG, l’aspirant a CRE participarà activament en un espectacle real de carrer. El RG
valorarà l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits a les sessions 3a i 4a. En cas de no superar aquesta
darrera sessió considerem convenient la repetició de la 4a sessió, amb l’objectiu de consolidar l’autonomia del nou
integrant del grup.

⇒ Aplicació de les mesures de seguretat / individuals i col·lectives.
Amb l’acompanyament d’un RG, el nou o la nova CRE participarà activament en un espectacle real de carrer. El o la
RG valorarà l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits a les sessions 3a i 4a. En cas de no superar aquesta
darrera sessió considerem convenient la repetició de la 4a sessió, amb l’objectiu de consolidar l’autonomia del
nou/nova integrant del grup.

PROPOSTA, COM ORGANITZAR LA FORMACIÓ
La formació que han de rebre els integrants de les colles infantils
(CREINF) ha de ser similar a la dels CRE, però ADAPTADA a la
seva edat, entorn, capacitats i expectatives.
d’adaptar-se a la diversitat de perfils , amb continguts de formació
funcionals i significatius, utilitzant diverses estratègies:
Combinar el treball en grup amb el treball individual
Motivar-los a través de les noves tecnologies, incitant-los a buscar
informació sobre temes diversos
Flexibilitzar els grups – ajustar-se a la seva dinàmica i si fos necessari
separar-lo en dos de més petits

PROPOSTA, COM ORGANITZAR LA FORMACIÓ
Altres aspectes a tenir en consideració en la formació dels CREINF
Progenitors:
a títol de consell, apostem per la transmissió d’una informació bàsica,
als pares i mares o tutors, consistent en el coneixement dels elements
fonamentals que han de facilitar la correcta integració del seu fill o filla
en el conjunt de l’associació.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ
Els RG seran els responsables de valorar l’aprenentatge dels aspectes
següents:
⇒ Saber actuar com a membre d’un col·lectiu més ampli.
⇒ Saber les diferències que hi ha entre els diversos tipus d’actuacions.
⇒ Conèixer cadascun dels diferents materials a utilitzar.
⇒ Tenir les suficients habilitats per manipular el material pirotècnic.
⇒ Disposar dels coneixements de seguretat personals i col·lectius.
No s’exclou la possibilitat, a criteri de cada grup de foc, de la realització
d’una petita prova teòrica de coneixements

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ
Creiem que en tot moment els RG han de valorar les capacitats de
cadascun dels aspirants a CRE / CREINF i, si es considerés
necessari, i usant el SENTIT COMÚ com a element de reflexió,
ampliar el període de formació dels aspirants que consideressin poc
preparats fins que adquirissin les competències bàsiques per
interactuar, amb la resta del grup, sense posar en perill la seva
seguretat ni la dels altres.
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MOLTES GRÀCIES

