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RESUM DE LA REUNid A SANTA PAU DEL 30 D'ABRIL I 1 DE AlltiG 

Com que s'ha evidenciat una falta de contacte entre els professors 

i d'informació als alumnes sobre el verdader esperit de l'escola, . 
que s'ha anat mantenint potencialment des del seu orígen, però 

que en aquest moment, degut a aquesta manca de relació Pntre els 

diferents nuclis pedagògics que formen l'escola, semblava derivar 

cap a un professionalisme sens més, contradictori am11 el sentit 

total i crític que sempre s'ha volgut donar els estudis d'BINA , 

en la reunió de la Comis.ió directiva que va tenir lloc els dies 

30 d'abril i 1 de maig a Santa Pau, va analitzar- se a fons aquest 

fenomen i es va arribar a u_na sèrie de propostes i conclusions que 

fem ara extensives a la resta de professors i als alumnes. 

1. La primera cosa que va semhlar important és recuperar el sentit 

crí~ic, és a dir que l'alumne es plantegi sempre críticament els 

treballs, que no accepti "models" ni solucions externes al seu 

raonament i que només el correcte plantejament del~ problemes, 

sigui la clau que li permeti avançar en el seu tre all . 

2. Aquesta orientació que vol recuperar- se va portar a estudiar la 

possibilitat d'una major fusió entre les especialitats, de manera 

que l'especialització fos més Ull resultat que no tant una opció 

de ba.:Je. 

Aquest plantejament obligaria a un canvi astant radical, al qual, 

si es cregu3~ oportú, pod1~a arribar-se progressivament. 

3. Una mru1era de fer-ho seria dividint les materies en formatives 

i operatives. 

Les formatives comprendrien els aspectes crítics, culturals, espe

culatius, etc. i les operatives els aspectes tècnics i de projec

tació del disseny en les seves diverses modalitats, tal com es 

desenvolupen a l'escola. 
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4. S'hauria d'estudiar un sistema d'incompati~ilitats i de crèdits 

que donés molta agilitat a l'elecció de les matèries formatives 

per part de l'estudiant . L'alumne per passar d'un curs i l'altre 

hauria de reunir un determinat nomrre de crèdits i finalment , 

només podria ol1tenir el titol final si reunia el noml1re total de 

crèdits estipulats per cada especialitat. 

5. Aquest sistema donaria la po ss i 'hi li tat d'incrementar el noml1re de 

cursets i seminaris ja que tots podríem interessar a tota l'escola 

i facilitaria el contacte entre els alumnes al marge de la compar

timentació per es~ecialitats. 

Dins aquests cursets i seminaris s'intentaria incrementar els que 

toquessin temes integraJors i de derat intel.lectual . 

6. Una altra proposta que va ser estudiada és la de fer un tre~all 

conjunt el tercer curs. ~s a dir un treball on poguessin integrar

se interiorisme, disseny gràfic i potser a~pectes fo rmals i cromà

tics on poguessin intervenir els alum1es d'art . 

TamlJé es va parlar de la po s si bili tat d'estimular experiències 

conjuntes fortes ja des del ler. curs. Muntatges , viatges, tr~balls 

d'equip, etc. Potser una forma seria l'existència d'un taller col . 

lectiu d'entrada on es dese11rotllessin propostes crwatives de ca

ràcter general. 

Dins un ordre de coses concretes que cal decidir inmediatament, va 

estudiar- se el fet que Toni Miserachs deixa per voluntat nròpia el 

càrrec d'encarregada de D. Gràfic . Després d'un llarg estudi de 

les possibilitats de trobar- hi una su"':Jstitució va arribar-se a 

l'acord, per unanimitat, de proposar- ho a l ' Albert Ferrer, actual 

professor de tipogràfia. 

Toni Miserachs seguiria formant part no o~stant de la Comissió 

directiva. 

Una altra propoòta, de cara a la programació del curs vinent , és 

que el programa de cada ~apartament l'estableixi l'encarregat 
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d'especialitat conjuntament amb dos professors de la mateixa 

especialitat. Aquests programes , finalment seran coordinats per 

la comissió completa. 

s va pensar igualment en nomenar uns assesors de la ComisLió 

Directiva que intervindrien peribdicament , segons calgui per la 

marxa de l'escola, en les reunions de la Comissió. 

Aqueots assessors, escollits entr~ els professors de les diverses 

especialitats, intervindran tam,,é ~n l'elaboració dels programes. 

Finalment es va considerar necessari crear un encarregat de críti

~' és a dir un seguidor dels treballs dels diferents departaments 

i que programi i convoqui critiques sempre que cregui oportú. Per 

aquest càrrec es va preveure Xavier Olivé. 

També es va proposar oferir a Pérez Sanchez la reincorporació a 

l'especialitat de D. Gràfic, a ser possible com a professor enca

rregat d'algw1a matèria. 

Així mateix es va pensar amb la possibilitat d'incrementar la 

utilització de l' escola a les tardes, dins l'horari en que ja 

funciona actualment. Aquí podrien programar- se cursets intensius 

que poguessin interessar a tot l'alumnat de l'escola i a gent de 

fora. 

Referent a l'aspecte institucional s'estan fent les gestions per 

pre entar el dossier a la Generalitat. 

Per acabar, creiem molt interessant ue tots els professors estudiïn 

pel seu compte la possi ilitat de plantejar- se la seva matèria dins 

l'esperit integratiu que vol donar- se a l'escola. 
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PROPOSTA D'ASSESSORS 

Sergi Aguilar 

Norberto Chaves 

Dani Freixes 

Josep Emili Hernandez Cros 

Toni Marí 

Joaquim Nolla 

Patricio Vélez 

PROPOST~- D' INTERVENCI(j DELS ASSESSORS DINS ELS DIFEREI~TS PROGRAMES 

Disseny d'Interiors 

Dani Freixes 

J. E~ Hen1andez Cros 

Toni Mari 

Art 

Sergi Aguilar 

J .E. Lahosa 

Patricio '6:_0z 

Disseny Gràfic 

Toni Miserachs 

Nol'herto Chaves 

Joaquim l'folla 
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AlJEXE : RElflU(j DE PROFESSORS DIA 31 de MAIG 1983 

EINA li~ 

En la retu~6 de professors que va tenir lloc a EINA el dia 31 de 

maig i on es va llegir i comentar aquest text , va haver- hi alguns 

comentaris que creiem interessant recollir: 

Josep Alemany no està d'acord am11 la di visi6 de les assignatures 

en formati ves i operat i ves , so l.,ret ot per què no li agr ada el terme 

formatives. Igualment creu molt complicat el sirtema de crèdit 

perquè pot resultar difícil de contr olar. 

Norbert o Chaves que va estar d'acord amr la_proposta general i el 

sistema de crèdits, va estar disconforme amb la divisi6 de natèries 

formatives i operatives. 

Creu millor que s'hauria d'establir uns trones que se'n podl~ien 

dir assignatuz·es que formaria tLl'l loc d ensenyament 1~igurosament 

articulat i grogr~ssiu, i un altre hloc que seria el dels cursets , 

és a dir matèries d'un dinamisme diferent i que fins i tot podrien 

variar d'un curs a l'altre . 

Patricio VélAz i alguns altres professors van cridar l'atenci6 

soDre la conveniència de sentir l'opini6 dels alumnes al moment 

à.e prendre decisions definitives . Es va suggerir que es podria 

formar una comis5i6 de tr 1all en la qual intervingués un ~rup 

restringit i actiu d'alunu1es. 


