
. 
• 

' • EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Tel6fon 2030923 

DITECTOR: 

A. Ràfols-Casamada 

CAP D'~S ECIALITAT: 

J. Alemany - Interiorisme 
T. Miserachs - Grafisoe 
J. Lahosa - Imatge 
.• Girona - Art 

CAP D'ACTES CULTURALS: 

X. Olivé 

G.uREIVr: 

D. Peraferrer 

.:>ECRETARIA : 

t Valeri 

Càrrec repreventatiu de les 
relacions de l'Escola amb 
l'exteri r - Convoca les 
reunionJ de Professors i cie 
Comité d':Jscola 

oderador entre les diferents 
opcions i propostes. 

Res onsalüe directe de la 
coordinadió de les mate~ies i 
funcionament dels cursos. 

Responsable di~ecte del control 
i realització de tots els actes 
culturals i d'es l~i de l ' Escola. 

Càrrec responsable dels afers 
d'administració , coordinació 
pedagogic~l ~elacinn? publiques i 
con.:~ertac~o ~ mantP_"l~t:rrent de 
l'Escola. Preparació ordre del 
dia de les reunions. actes de les 
rem1ions ealització técnica dels 
suggeriments de Direcció i dels 
Caps d'esnecialitats i atenció 
als possibles nroblemes dels 
professors i aluanes. 

~conomia de l'Escola, correspon
dència, material, etc. 
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Barcelona 17 
Telifon 203 09 23 

- Una rettnió ordinària 
dins el ler. trimestre. 

- Reunió extraordinària 
solicitada per alumnes 
o professors (l/3 el 
personal) 

- Una reunió trimestral 

- Un informe . etmallal 

EINA li~ 

A E·mLEA D'E COLA 

Tots els aluunes i professors 

COf.UT:b D'ESCOLA 

Comissió mixta ormada per: 
Un delegat de cada especialitat i curs. 
irector, caps d'especialitats, gerencia 

i secretaria. 

DIRECCI(j 
aels ca s d'espec~alitat 
a la gerència Director 

- Un informe mensual 
aels pro:re. ors ai cap 
d'especialitat. 

- Una reunió conjunta 
cada mes ~ m~g 
(2 per trimestre) 

4 Caps d'especialitat : Interiorisme 
Grafisoe 
Art 
Ioat ge 

Gerent - Actes Culturals - ecretaria 

JtnfiES DE PBOFE ~ORS 

Reunions oriinàries : 

Retrnions extraordinaries: 

(Tots els p1~fessors de l'Escola) 

1) al principi de curs per presentar els 
programes. 

2) al final de curs per la ualificació 
conjunta. 

a proposta de la direccció o de 
qualsevol professor. 


