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1.- Lectura del cte de reuni6 del dia 17 da nova bre 

2.- la doleg t de curo a n: 

Dio eny 1 r: rr ictoria G reia 

DiSJeny 2n. : ranc e ca Llopis 

Di eny er: e allea 

D. Grà ic 1: 

D. Gràfic 2: osê Perez Barro 

3.- He 
- Di 9 

n unió 

de r unions i etes de final de tri eatre: 

leo ro h. 

el deleg ta d c~m 

tmcio nt de e da cat rin) 

- Dia 13 leo 21, O 
Reuni6 dels rofc sora de Die eny 

- Di 14 le 11 • 

t c16 dels infom del 

r sentac16 da 1 elecci6 dcla trelnlls dc Diaueny, D. Gràfic 1 

Tallero (c!ll. concr tar 1 ti us d• et aue es vol fer) 

- Di 14 le 20 h. 

se taci6 del col.legi de Filoaofia, lliço conjunta de Jordi 

llovet, ert de V nt6a, enio ~ 1 ntoni Vicen • 

-Di 17 de bre: ul im dia de el e. 

4.- ificar el criteri d calific. 1 1 ev notific ci6 el 

mnes. 

5.- Diacus 16 de 1 anat cion f t a 1 conf rència d' • Cirici 

p la ev o t rior laic c16. 

6.- llevi ió del oua del enc3rr t a ci itat. 

7.- elicit el cüw e vnn ortamt ar 1 ea 16 dc cine, r 
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l' ordre en oue varen deixar l' Eocol a des rea de l a sessió. 
o6 

8.- ~1 pr essupost per l a i nstal.lació del mural es de 12.000 Pt ea. 

9.- Propost a per que l ' ampliació del s estudis d'imatge per el 

proper curs el a tractin el s encarregats de D. Gràfic i Imat ge, 

i pr esentin un i nforme el proper trimestre. 

10.- Informe de J.C. Per z Sanchez del contingut del ler. butlletí 

i de la dat 1 de sortida (seria inter essant que f os el dia 14, 

coincidint amb l a present ació de treballs) 

ll.- ~u cri i 6 nl dinri El Pais 1 mmlar 1 su scri. ci 6 ol Di ri 
nrcelona 

12.- ~itol de l' coln 

13.- Confí i el 15 e f clos e. 

14.- Confiroar 1 es f unareuni 6 delo encarregat s de leo es -

cialitat de D. Gràfic , 1rt i Iont ge aob el euo professora co

r asponents. 
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ACTE Db LA PiEUNïú DE LA C~" IJSió COORDINADORA : l Desembre 19?6 

1.- S'acorda que la presentació de treballs del ler Trimestre 

seguirà l ' ordre següent: 

10 a 11,30 h ••. • • D. Gràfic ler i 2n. 

11,30 a 11, 45 h •• Descans 

11,45 a 12 h • •. •. Muntatge de Diapositives a carrec del curs 

d'Imatge 

12 a 14 h ••••.•.• Disseny ler. 2n. i 3er. 

Els treballs de Volum, Color, Dibuix . Tecnologia i Descriptiva 

seran exposats. 

2,- El criteri de qualificació a seguir per tots els professors 

serà del C al 10 , fen servir les fitxes que secretaria donarà a 

cada professor. Les qualificacions podran ser consultadas pels 

alumnes que ho desitgin. 

3.- Es revisen els sous d'encarregats 

4. - S'aprova el >ressupost per instal. lar el mural a la sala 

blava. 

5.- El dia 15 , dia del referèndum no es farà classe. 

6.- El Diploma de final d'estudis no v9riarà el format , pdrÒ 

cal treure el nom de cap d'estudis . 

?. - D' acorda col . laborar amb ''Leteradura" en la rem tzació dels 

catalegs d'artistes i intel .lectuals de Barcelona. Asisteix a la 

Reunió en Pere • Cal Confirmar el tipus de partipipació. 

8.- S'acorda que la Comissió Coordinadora sigui el comité de 

redacció del butlletí. 


