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INFORME COMISSIO MIXTA DEL 18 DE GENER 1972 

1) CAlNIS D 1 HORARIS 

ler curs : Dimecres - S'escurcen les classes de dibuix de 

representaci6 i volum per donar la de 

història de la cultura a primera hora. 

2n curs 

Jer curs 

Dijous 

Dimarts 

Dimecres 

- A les 9 forma; lO , JO descriptiva; 12 

comunicació visual . 

9,JO a lO , JO història de la cultura . 

1 a 2 lÒgica matemàtica . 

Dimarts - Color i Semiología classe quinzenal : 

2) NOVES CLASSES 

a) Totes les assignatures que tenen el curs partit comença 

ràn a mitjans de febrer . 

b) La classe de comunicaci6 visual de primer , serà portada 

per una comissiÓ pedagògica formada per varis professors 

de fora l'Escola . Seràn classes de sensibilització , no 

de tècniques i tractaràn temes molt generals que no co

rresponen estrictament a cap especialitat . 

J) SISTEMA DE CONTROL I QUALIFICACió 

• 

a) En principi sembla que el sistema donarà bons resultats, 

els professors han respost bé en general . Cada alumne -

té les seves qualificacions n una fitxa , la qual es pot 

anar a consultar a secretari~ sempre que es vulgui • 

b) S'ha proposat la pròxima comissi6 mixta per parlar i re

soldre definitivament el criteri eliminatori per passar 

els cursos, tant en el que es refereix a treballs com a 

assignatures . 

4) PAGAMENTS 

a) A partir de quan l'escola ho indiqui , el pagament de les 

mensualitats es farà per mitjà del banc . Es convenient 

doncs que cada alumne notifiqui les dades necessàries a 

secretaria : Número del compte , si va a nom d ' ell o dels 



2 . 

seus pares, nom del banc , etc .... 

5) ACTIVITATS DIVERSES 

6) 

a) S'està gestionant la visita de l'Arranz Bravo i Bertolozzi, 

per tal de fer un acte . 

b) La Laura Otero presentarà el seu personatge "Donato". 

e) Eina a Cadaqués : Es tracta d'anar a passar un final de sei 

mana en el qual els assistents podràn anar a xerrades dive~ 

tides sobre temes intrascendents com per exemple : el tango , 

les bruixes , etc •.• Ja s ' estàn buscant les persones més 

interessants per fer - les , però falta nombrar una comissi6 -

que es responsabilitzi de coordinar les activ itats : horaris, 

número de cases i llits de que es disposen , etc •.• Tothom 

que estigui interes:at que passi per secretaria . Per a po

guer disposar de ,és temps de cara a 1 ' organi tzaci6 s' apla

ça fins el día 10, 11 i 12 . 

d) Els sopars per cursos seràn : 

INFORME 

Primer : 

DELS 

Les 

als 

24 de gener: 

9 de febrer : 

2.3 de febrer : 

DELEGATS (acords i 

classes començaràn 

alumnes d'arrivar 

explicacions inicials 

Segon a l ' Escola . 

Tercer al restaurant "Mariona '' 

Primor a l'Escola . 

resolucions) 

Euntualment a les 2· Es prega 

aviat . Els qu.e es perdin les -
a preguntar- ho als altres com-

panys . Es recorda als professors que tenen el dret 

de no deixar entrar als qui arriven tard • 

. I . .. 
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3. 

TALLER DE VOLUM 

En Josep Ponsati explica la proposta que s'ha fet als alum

nes , i que ha sigut ben rebuda, per a tirar endavant el ta

ller de Volum . 

Es tracta de que es pagui 750, - ptes . per alumne , i que el 

funcionament i la responsabilitzaci6 depengui tant dels 

alumnes com dels professors. 

Nota de secretaría : Es proposa si sembla bé , que els 14 alumnes 

que havlen pagat 1 . 000, - ptes. en concepte 

de material se li abonin 250 '- ptes . i el -

reste passi al muntatge del taller de volum . 

• 

Sería oportú que en una pròxima Comi ssi6 

Mixta es replantegés el muntatge i funcion~ 

ment de tallers i material de l'escola. 

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


