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Cv~ITE D' EuCGLA DIA 8 DE ll RÇ,l978 

El NAn~ 

Hi assisteixen per part de professorat: A. Ràfol~ , 1. Girona, 

J .E. Lahosa, T. l~iserachs i P. Alemany. 

LUMNES : 

A. ~erra i O. Ventura per rt . 

R. Ramis 12 DI1JTE .IORJ 

V. García i I. Ferruz 22 D'Interiors 

F. Llopis 32 D'Interiors 

Mila D. Industrial 

J . liu 22 D. Grafic 

No hi assisteixen, el delegat de 12 curs de D. Grafic, Jordi 

Masoliver i els professors de D. Industrial, C. Riart i s. 
Roqueta. 

!CORDS 

RT . 

12 . Per estructura els 22 curs D'Art es faran unas reunions 

amb tots els alumnes i professors ue l'especialitat. 

Cal pensar de reorganitzarr especialment la Biblioteca, que si

qui més EZ~EEíaYmEEi específica i més tallers ractics . 

Es proposa que els alumnes que ho desitgin pugin assistir a 

las classes de Técniques Plasticas . 

Proseguir les reunions per a programar el proper curs . 

INTERIORIJME . 

12 . Curs. Després de les reunions de professors i alumnes per 

tal d'analitzar el mal funcionament del curs degut a la manca 

d'entusiasme per part dels alumnes. (Hi h::m p~ró unes mataries 

com 1'ecnología , que no acaba de veure' s 1 'interes del progra
ma) . 



• 
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J'acorda tirar endavant amb el programa previst . 

22 Curs . 

Les classes funcionen bé en general . Només hi ha una manca de 

asistencia en els tallers de Técniques Plasticas i Color. Aquests 

tallera son compartits amb els alumnes de 32 curs d'Interio_isme. 

Reconeixen que en la classe de Biblioteca treballen poc . 

32 . Curs . 

Es solicita que es segueixin les gestions per obtenir el titol 

oficial. Es nomena en Pep lemany per que en nom d'Eina formi 

part de la comissió del F. D. 

Las classes en general bé . 

D. INDUüTRIAL 

12 . Curs . Una manca d'asistencia en els tallers que no son els 

f aiigrz d'especialitat com volum etc . 

Cal continuar les reunions per programar el 22 curs per el pro

per any . 
D. G b,IC 

22 . Curs . 
Funciona bé, només que el ser un curs a b pocs alumnes es nota 
molt quan no hi assistei~ algú. 


