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

REUl IO DIA 4 DE FEBR~R 19?6 

'~ 
EINA Escuela de Dlsefto 

Dlsefto Industrial 
Dlsefto Graflco 
Dlsefto lnterlores 

- s ' acorda no endre part amb els concurs de la Creu Roja. 

- Clas~e de Dis·eny Industr ial : per el curs vinent s'enca-

r r ega de programar- la en Jordi naña . 

- Correcci6ns de treballs : una ecci6 per tri mestre amb els 

ejercicis selAccionats . 

- fer una referencia de tots el treballs ue es fan a l ' es

cola , er tal de aue en quedi una constancia en el arxiu i 

es pugui consUltar . 

- Contacte a b els profes ors que ortan un mateix curs , er 

~api~er els ejercicis ue fn i aju ~ra rp oldre roble

mes~els alumnes . 
- Agenda mensual dels treballs UP. qn a l'escola. 

- Clasúe d en Toni arí , e~igencies diferPnts per part del s 

alumnes , de~1t a que fan es ecialitat difer nts : 

Grafisme : eomiologia , e iotica 

Dis eny : roximistica 

onar la ideologia de l ' escola , fonament i base per sos

tenir la nostra actitud. 

es don llibertat i des res s ' es autoritari i A· te oc 

res ecta al Qlumne; destruïm for ~s i no onP.m res a cambi . 

- Cl as e d en D. Freixes , iferP.ncia de nivell dels alumnes, 

aixó orta a no oguer mantenir un curs normal 

- per part dels rofes ora li la roblema de v cac~o edago

gica i rofessionalitat , es fan lP.J clas es amb total inde

pen encia amb la resta de les clas es de l'escola. 

s ' acorda fer una r~unio er arlctr cq a nsignatura en fun

ci6 de que es fa . 
ro•ima reunia: dia 18 de febrP.r q les 8,30 h. 


