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Barcelona 9 de febrer 1981 

REU11IO .JE LA JUNTA .JE DI ECCid ..Jb L' EuCOLA .u IrA 

ORDRE .u:iliL JJIA 

- Lectura i aprovaci6, si proce eix 

de l'acta de la Junta antPrior 

- I~~orme nova organització seminaris 

- Resolucions euni6 Comité d'~scola 

- Grafisl!le - ( 
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EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvldrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Tel.fon 203 09 23 EINAn~ 
AvTA :.:.s !J:. ~miTO D.-~ LA JUl"l'A 1J:S DI_..._¡CCI D.w L'~uCOL.4. .GI:A 

CEL3BRADA JL 9 D:8 FEBRDR D.o:~L 1981 

Amb l'absencia de J.E. Lahosa i la presencia de la resta de la 

Junta, s'inicia la reunió llegint l'acta de la Junta anterior. 

0eguidac1ent X. Clivé, presenta un nou tema dedicat a ja.-rdineria 

"Les quatre estaciona" que sus ti tueix "InvPntaris pels '80" . 

esnrés dels pertinente comentaris s'ajorna la eva reso uci6 

a una 9ro era reunió. 

A continuació e nrenen el ~egdents acorde. 

- La continui tat -e · aria Girona a 1 as ... ignatura ~ecni ues so re 

paner pela alumnes d' .Art, amb la os i tili ta.t de la col. laboraci6 

d'invitats adients al tema. 

- Cocrunicar a l'alunna ae Grafisme, la precaria lir-ia 

pedagogica qu~ segueix a l'escola, ueixant- li opci6 a ue .erso

naJ: ent decideixi la seva continuitat a ~IliA . 

- Pas nr al 25 de lebrer la presentació de tr balls PLogramada al 

Calendari Escolar pel io 18 del mateix oes. 

- ~'er una sessió de l'historia del E:o,Jle, a carrec de Federico 

Correa el ia 8 de marg a les 8 del v~s re. 

- Propera reunió, 23 da fe rer de 1981 

~'aixeca la ses i6 a les 16,15 ores. 

ist i plau 

llbe~t ~3fols. director 
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Jomenec Pera!errer, gerent 


