
EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 EINA li~ Telèfon 203 09 23 

Barcelona 29 de setembre 1980 

Reunió de la Junta de Direcció de l'~ COLA :INA. 
La temàtica a desenvolupar a la matetxa, queda concretada amb 

el següent o1·are del dia: 

- Lectura i aprovació, si p:ocedeix, de l'acta 

ae la Junta anterior. 

- Aprovació de la previsió del Pressupost pel 

curs 1980- 81 . 

- Calendari escolar curs 1980- 81 

- Informes 



, EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Telèfon 203 09 23 El NAn~ 
ACTA DE IJ: REm IC E LA JU1 TA D..J I CCI(J J::J L' .:J COLA .. nrA 

CEL RADA EL 29 DE vET:~RE DE 1980, ALB L'AvSI ThlCIA D~ 

TOT S EL EUS ~ :BRES. 

S'inicià la reunió llegint l'acta de la Junta anterio!', i el 

Pressupost del Curs 1980- 81, aixis com la llista de sous dels 

membres de la JU11ta de Direcció, amb le pertinents modificacions 

concretades a la Jtmta del 16 de setembre 

Amb les degudes esmenes, s'aprov.a el Calendari Escolar que regirà 

el Curs 1980- 81. 

Per tal d'estudiar la possibilitat de crear un maller de Foto ra

fia per la tarda, s'anomena aJ. Lahosa, X. Olivé i . Dsclusa, 

encarregats de dur a terme tal afer. 

A continuació es prenen els següents acords: 

- ~1 3r. trimestre de la classe de Biblioteca, lorbe to Chaves 

serà sustituit per A. Caballero . 

- La classe d'Iniciació al Dis eny Industrial , a càrrec de J . Lluscà 

queda concretada com a obligatoria per als alumnes de ~1. i 3r. 

d'Interiorisme, poden obtru: per qualoevol de ambdos cursos . 

- Ampliar el taller de fotogTafia amb un equip co~post d'amp ia ora, 

margina or i rellotge. Valor total 20.0 O ptes. 

- L'aaquisició d'un projector Ko ak amb preu total net ae 48.932. 

ptes . les caracterí stiques tècniques del ~ateix permetAn d'am

pliar- lo mitjançant l ' acoplaoent de nous elements. 

- Dies reunió Junta de Direcció, 13 i 20 d'octu re. 

S' aixeca la essi 6 a les 16 ,15 hores. 
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