
Avenlda de Vallvidrera, 44, bis 
Barcelona 17 
(Estaclón Ple del Funicular 
de Vallvidrera) 
Teléfono 203 09 23 

Estimat ami·c, 

EINA Escuela de Dlsefto 

Dlsefto Industrial 
Dlsefto Gréflco 
Dlsefto tnterlores 

Barcelona, 16 novembre de 1971 

Et comuniquem que el dijous din 25 a les 10 de la nit . tin

drem la Primera Reunió de la Comissió Mixta al meu estudi del 

rlar. eobre la marxa del preaent 

curo. 

Afectuosament, 



Avenlda de Vallvidrera, 44, bis 
Barcelona 17 
(Estaclón Ple del Funicular 
de Vallvidrera) 
Teléfono 203 09 23 

EEUNIO JO I JIC ~IXiA 
25 nove bre 1 ?1 

Ordre del día 

I~ 
EINA Escuela de Dlsefio 

Dlsefto Industrial 
Dlsefio Graflco 
Dlsefio lnterlores 

1) Revisar el funcionament de la Comi..,sió ixta i p!'euentació 

els nous embres . 

2) Pre..,entació del ressupost del curs·l ?1-?2. 

3) Exposició del s is te a e control i qualificació a a 2.icar 

durant el reiJ nt curs er un millor ~endimant edagógic . 

4) Informació per part de la Direcció sobre les activitats 

revistes pel present curo . 

5) Informació a carrec àels encarre ts d'es eciauitat sobre 

la marxa el cur~ i ro rama revi~t . 

6) Infor ació er art úels alWL~ .., ~Jo re 1 ~rxa úe ca a curs. 

?) u geri ents i regm1tes. 



MILLORES U GEI~S DE L'ESCOLA 

2 Projectors diapositives 

1 Magnetòfon 

1 Pantalla de projeccions 

1 Caaoette 

1 Projector films de 8 i Super 8 

Cortines per Jes pro jeccions 

Arxius secretaria 

Mo~liari: cadires, etc. 

Arxiu fotogràfic 

Arxiu diapositives 

Canviar caldera calefacció 



REUNIÓ COMISSIÓ MIXTA 25 Novembre 1971 

1) Membres de la comissió mixta : 

a) Professors : Ramón Domenech , Jordi Garcés, J . E. Her nandez
Cros , Xavier Miserachs , Xavier Olivé , Albert -
Rafols Casamada , Enric Steegmann, Loni Geest. 

b) Coordinadors : P . Bonet , A. Bricall , T . Miserachs . 

e) Alumnes ler.: Jordi Pagés , A . de la Fuente , Josep Quintana . 

2on .: J . J . Gimenez , M. Azua, I . Campi , (secretaria) 
C. Feu . 

Jer .: Mariano Ferrer, Pere Duran , Marta Ventós . 

No van poguer assistir per causa justificada : Loni Geest i 
Marta Ventós . 

Ordre del dia 

1) Revisar el funcionament de la Comissió Mixta i presentació 
dels nous membres . 

Elecció d ' un secretari de la Cnmissió Mixta . 

2) Presentació del pressupost pel Curs 1971- 72 . 

J) Exposició del sistema de control i qualificació a aplicar du 
rant el present curs per un millor rendiment pedagògic . 

4) Informació per part de la Direcció sobre les activitats pre
vistes pel present curs . 

5) Informació a càrrec dels encarregats d'especialitat sobre la 
marxa del curs i programa previst . 

6) Informació per part dels alumnes sobre la marxa de cada curs . 

7) Suggeriments i preguntes . 

Es proposa en Pep Alemany com a coordinador de l ' especialitat 
de interiorisme , ja que l ' actual no pot fer- ho . 

Les reunions de la comissió es faràn cada primer dijous de mes 
a les deu de la nit . 

2) Informe del pressupost pel curs : 

L ' escola ~s trova amb dèficit greu , i degut al qual : 



• 

1- No es poden començar les millores del laboratori fotogràfic 
ni del taller tal com estava previst . 

2- Si la situació continúa així s'hauràn de suspendre les clas 
ses ja que els professors no poden cobrar. 

Tot això es deu ·a que la majoría dels alumnes no han pagat les 
seves mensualitats . Per posar remei a la situació es farà una 
enquesta per recollir tots els suggeriments possibles per part 
dels alumnes sobre quin sería el millor sistema per solucionar 
el problema . 

3) La qualificació ó fitxa pedagògica de cada alumne constarà de : 
ASSISTÈNCIA - EIJTREGA DE TREBALLS - VALORACió . 

Es prega als professors posar en coneixement de l ' escola aque~ 
tes dades en el moment de qualificar . 

4) Aquest any es faràn, al menys una vegada al mes, una serie d'a~ 
tes que tinguin repercusió exterior ja sigui en forma d ' exposi
cions, conferències , excursións etc •.. Els temes estan oberts 
a totes les suggeren cies o idees . 

5) Grafisme 

2on .: La classe de tècniques es canviarà d'horari per poder 
realitzar les visites . 

Jer.: Es busca:- Un tipògraf per poder donar l ' assignatura 
de tipografía . 

Un publicista . 

Disseny 

Es necessita una persona que pugui fer de coordinador de l ' as 
signatura de tècniques . L ' escola pagarà aquest servei a la 
persona disposada a fer- ho . 

6) ler . Curs . 

7) 

- Informe sobre la classe de dibuix tècnic . 
11 11 11 11 història . 

2on . Curs 

- La classe d ' en Ponsati no començarà fins el segon trimestre . 

-Es prega avisar a la direcció dels actes propis de cada curs 
(presentació de treballs , pel . lícules etc . ) que puguin intere~ 
sar als altres, amb la suficient antel . lació per tal de poder 
avisar als professors i alumnes . 

-Recordem la necessitat d'entregar els programes respectius de 
cada assignatura . En el cas particular d ' alguna assignatura 
que sigui difÍcil de concretar, es L:emana presentar a modo de 
manifest , la intenció del que es pretén amb l ' assignatura du
rant el curs. 

--- -- -- -- - --- -- ----


