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Barcelona 17 
Te .. fon 203 09 23 

Barcelona 3 de novembre 1980 

Reuni6 de la Junta de Direcci6 de l'Escola EINA. 

ORDRE DEL .DIA 

- Lectura i aprovació, si procedeix de l'acta 

de la Junta anterior 

- Informe Ger ncia 

- Problemàtica nuntualitat alumnes 

- Organitzaci6 de eminaris i Festes 



EINA E1cola de Dlueny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Telèfon 203 09 23 EINA li~ 
ACTA DE LA R3Ul1I~ DE LA JUl~A DE DI ~CCI~ E L'EuCOLA ~INA 
CELEBRADA EL 3 DE ro EUBRE DE 1980, AMB L' AuSI::,'T1 TCIA D:i 

TOT ELJ SEUS IJELffiBES . 

- Després de llegida i aprovada l'acta de la Junta anterior, 

Gerència informa del positiu ingrés de les matri cules , su

perat en 1. 920 .. 850. - Ptes. la quantitat del Fressupost previst 

el 29 de setembre de 1980, per contra les des~eses de sous de 

Professors han pujat 138.600.- Ptes. Es llegeix Ull estudi com

paratiu de l'incidència de cada un d'aquests punts dintre de 

1' esmentat 1 ressupost. 

- Es continua el debat ORGAIITTZACIO vE uEITlA IS I ~ T~ , quedant 

el conjunt d'esborrm1y qu~ s'adjunta i que fixa el te~a en un 

punt idoni per a elaborar- l'ho definitivament . 

- ueguidament es prenen els segJents acords : 

. La realltzaci6 i tramesa de totes les targetes adients a 

Actes Cultur als, passarà a l'administracio general , quedant 

la quantitat neta de 125.000 .- Ptes. per l'organització dels 

mateixos • 

• Projecte Fi de Carrera: Concedir beca a l'alumne de Grafisme 

Recomanar als professors una més seriosa exig ncia envers els 

alunmes per tal de solucionar la manca d' asuistència i puntua

litat a les classes • 

. Fixar la propera reunió pel dia 1? de noveobre. 

u'aixeca la sessió a les 16 hores. 

Vist i plau 
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Confir orà el di art s di a 4 le 

bor ci6. 

ililit~ts e la ueva col.la-

er bai ar el cost el eminari pro o o uc la taula sobre 

" "Pensament,, eu fac i a I orò organitzada pel Col.leei e 

Filooofia i le de " :ú ica" icui 1 ciboenda el cicle i 1' or

ganitzi ~1 Centre d' studis u icals, inclús si ho desitja que 

es faci en els eus locals aca ant el ueminari arn un concert. 

ixò pDdrta de gravar el pr ssu o t a I oxi adooent en unes 

60.0 0. - Pt s. 

- reu acordat de e tricula: 

10.0 0.- Ptes. 

8.0 0. - Ptes. e tudiants 

4.0 0.- Ptes. rafes ors. 

- Col incàloure en el nrograoa, uno convocatòria o 1 roiJsa el 

ateix dillW1 2 de març. 
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T GIC Il 11 

Closa Up /C3oaia d' aprop 

Dimecres dia 4 de maig a les 11 el vespre 

EINA li~ 

laccs limitades a 50 persones, reserva de tikets er tilèfon 

reu del tiket: 1.000.- Ptes. dues consocicions (estudiants 

d' I A 500.- Ptes.) 

- Possible col.laboració de Boccació 

- resentac16 oocrita de Joan rossa 

- ervei de Bar (2 caobrers, begudes, ats, gel etç.) 

Cout aproximat: 35.0 0.- Ptes. 


