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INFORME DE LA COMISSIO MIXTA DEL 9 de MAIG de 1972 

ASSISTENTS.: 

Professors: A. Ràfols, L. Geest, T. Miserachs, E. Steegmann, J.Alemany, 
P. Llobet. 

Alumnes : ler) 
2n) I.Campí, J.J.Giménez, M.Azúa, N.Granell, A.Riera. R. 
Castillo. 

Coordinador: X.Olivé. 

1) Estructuració del próxim curs: 

A.cwests dos últims anys el tercer curs ha sigut tan poc nombrós Qlle 
no,srha seguit un ritme ae c~asses i d'assigpatures normal. Ja que el 
~roxim es preveu amb mol~~ mes alumnes, es planteja la necessitat de 
ïer una nova estructurac1o. 

Es convoca,una reunió intensiva~ primer per especialitats. i després 
posada en comu , el dimecres día l·r a les 4 ie la tarda juntament amb 
professors i alumnes de pt1mer, segon 1 tam~ amb all\Iêl:Ís de tercer que 
Vulguin aportar la seva experiencia per estructurar el curs vinent. 

, Abans de la reuniQ els professors enca;regats d'especialitat h'hau
ran ti~t una de previa per aportar un m1nim de material. Es necessa
ri que els alumnes també ho facin previament. 

2) Assignatures culturals: 

Ja que les de primer no funcionen en absolut i algunes de segon tam
bé presenten algun problema es varen fer diverses suggerències per 
tal de solucionar-bó l'any vinent. 

La més acaptada va ser la de sustituir~ al~es,de les assigna
tures culturals, com a tals, per uns cicles de oonferencies de ~emes 
diversos donades Der persones molt interessants. L'objectiu ser1a el 
despertar l'interes de l'alumne sobre una sèrie de temes actuals. 

De totes ~ormes l'assumpte r~querirà una comissió d'estudi i una 
estructuracio a fons que es fara abans del curs vinent. 



, 

3) A.claració sobre 1' examen del grup cultural: 

El tribuna:r es reunirà per deliber ar sobre els alumnes que 
I?Oden passar o no, a partir de les seves~alificacions de curs. 
En els casos en que la valoració de l'alè presenti ai!idUltats; 
ja si~i per falta d'assistencia presentació de treballs o falta 
de contacte amb el professors, etc. S'el cridarà perque tingui ~a 
conversa amb el conjupt de ~rofessors del grup cultural I?er mitja 
de la qual es decid1ra ai 1 alumne ha adquirit un mínim ae conelXe
ments necessaris per passar aquest grup. 

El grup es passarà en bloc (~er pro mig) així no quedaràn assig
natures penjades d'un any per 1 altre. 

4) Laboratori fotogràfic: 

Amb els diners recollits de primer i segçn es podrà començar a 
muntar el laboratori (especialment necessari per els alumnes de 
grafisme), 

Es fara en el quartet de dalt, que reuneix millors condicions 
que 4iel de baix. 
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1) Estructuraci6 del prÒxim curs: 

Aquests dos Últims anys el tercer curs ha sigut tan poc nombr6s 
que no s 'ha seguit un ritme de classesi d 'assignatures normal~ Ja que 
el pròxim es preveu amb molts més alumnes , es planteja la necessitat 
de fer una nova estructuraci6. 

Es convoca una reuni6 intensiva (1) el wi:n1ecz es dia :1:-7: a les -4-
de la tarda juntament amb professors i alumnes de prime~ segon, i 
tamb6 amb aquells de tercer que vulguin aportar la seva experiència, 
per estructurar el curs vinent. 

Abans de la reuni6 els professors encarregats d ' especialitat 
n ' hauràn tingut una de prèvia per aportar un minim de material. Es 
necessari que els alumnes també ho facin previament 

(1) Primer per especialitats i després posada en comú . 
Lloc : L'escola~ 

2) Assignatures culturals: 

Ja que les de primer no han funcionat com era d'esperar i algu
nes de segon també presenten problemes es varen fer diverses suggerè~ 
cies per tal de solucionar- ho l ' any vinent . 

La més acceptada va ser la de sustituir algunes de les assigna
tures culturals , com a tals , per uns cicles de conferències de temes 
diversos donades per persones especialitzades i molt interessades en 
la mataria. L ' objectiu sería el despertar l ' interès de l'alumne so
bre una serie de temes actuals. 
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1) Estructuració del pròxim curs: 

Aquests dos Últims anys el tercer curs ha sigut tan poc nombr6s 
que no s 'ha seguit un ritme de c lasses i d 'assignatures normal e Ja que 
el pròxim es preveu amb molts més alumnes, es planteja la necessitat 
de fer una nova estructuració. ~ 

0 1 r!e0 Ptc--es ~ t '2-C., 
Es convoca una reuni6 intensiva (1) el d~oor&e día !7:a los~ 

de la tarda juntament amb professors i alumnes de prime~ segon, i 
tamb~ amb aquells de tercer que vulguin aportar la seva experiència, 
por estructurar el curs vinent. 

Abans de la reuni6 els professors encarregats d ' especialitat 
n'hauràn tingut una de pr~via per aportar un mínim de material , Es 
necessari que els alumnes tamb~ ho facin previament ~ 

(1) Primer per especialitats i després posada en comú . 
Lloc : L'escola~ 

2) Assignatures culturals: 

Ja que les de primer no han funcionat com era d'esperar i algu
nes de segon també presenten problemes es varen fer diverses suggeré~ 
cies per tal de solucionar-ho l'any vinent. 

La més acceptada va ser la de sustituir algunes de les assigna
tures culturals , corn a tals, per uns cicles de conferències de ternes 
diversos donades per persones especialitzades i molt interessades en 
la mataria. L ' objectiu seria el despertar l'interès de l ' alumne so
bre una serie de ternes actuals. 



, 

De totes formes l'assumpte requerirà una comissi6 d'estudi i 
una estructuraci6 a fons que es farà abans del curs vinent. 

3) Aclaraci6 sobre l'examen del grup cultural: 

El tribunal es reunirà per deliberar sobre els alumnes que po
den passar 6 no , a partir de les seves qualificacions de curs . En 
els cassos en que la valoraci6 de l'alumne presenti dificultats , ja 
sigui per falta d'assistència, presentació de treballs 6 falt a de 
contacte amb el professor etc ••• S ' el cridarà per que tingui una 
conversa amb el conjunt de professors del grup cultural per mitjà 
de la qual es decidir~ si l ' alumne ha adquirir un minim de coneixe
ments necessaris per passar aquest grup. 

2. 

El grup es passarà en bloc (per promig) aixi no quedaràn assi~ 
natures penjades d'un any per l ' altre. 

4) Laboratori fotogràfic: 

Amb els diners recollits de primer i segon es podrà començar 
a muntar el laboratori (especialment necessari per els alumnes de 
grafisme) . 

Es farà en el quartet de dalt 1 que reuneix millors condicions 
que el de baix . 


