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Com que s'ha evidenciat una falta de contacte ent=P. els professors ,_ 
i d'informació als alurru1es so~ re el verdader 2f.~t -e l'escola) 

que s'ha anat mantenint potencialment des del seu origen, però 

que en aquest moment , degut a aquesta manca de r lació entre els 

diferents nuclis pedagògics que formen l'escola, semblava derivar 

cap a un professionalisme sens més , contradictori arn'h el sentit 

total i crí tic que sempre s'ha volgut donar als estudis d'EINA, 

en la reunió de la Comissió directiva que va tenir lloc els dies 

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

fenòmen i es va arribar a una sèrie de ropostes i co11clusions ue 

f m ara ext nsives a la resta de rofe 

~) La primera cosa que va sem lar important é recu erar el sentit 

crític , és a dir que l'alumne es plantegi sem re críticament els 

treballs, que no accepti "models" ni sqlucions externes al eu 

raonament i que només el correcte plantejament dels problemes, 

-sobre ):~ qual .nOl"Cla A e fe r ho '91 o;, ].}:r?eJ!Cd._Or3 1 1 hcll èt' Oi"i eni;a;r , 

si;vli la e·· au -,? J i ~Dermeti <:t]" 'nç f::l_~ en ·:}_ ~ eu_¿re 1Jall. 
~·~ q..crul( f'«""'f••~:• ¿¡-~ Q.~o A«••,;¡.,.fl"> """"""') t.) Aquesta or_;_.;.utació que vol r\:lCU..?- c·T- 3e va ortar a estudiar la 

possibilitat d'una major fusió entre le es ecialitats, de manera 

que l'especialització fos més un resultat ue no tant una opció 

e ha e . ~ 

Aquest plantejament obligaria a un canvi/ ra ical, al qual , si es 

é ~ . d . "b ,t<L.. • t cregu s ~g.:;-¡,, ~ po rJ.a arrJ. ar1progressJ.vamen . 

~ Jna manera de fer-ho seria dividint les mataries en formatives l 

operatives. 

Les formatives comprendrien els a pectes crítics, culturals , es e

cu) ~t·i_ll. , etc~ i les operat i ves els a e etes tècnics i de proj ec

tac i_ ~ el disseny en les seves iv r es modalitats, tal com es 

de envolu en a l'escoJa 
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~ 3'hauria d'estudiar un sistema d'incompatirilitats 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 ' alt re 

hauria de reun~r un determirmt nom,..,re de crèdits i finalment , 

només podria obtenir el t í tol final si reunia el nom,..,re total de 

crèdits estipulats per cada especialitat . 

5) J.quest sistema donaria la possi hi li tat d' incr mentar el nom,Jre de 

cursets i seminaris ja que tots podriem inter essar a tota l ' escola 

i facilitaria el contacte entre els alumnes al maTge de la coopar

timentació per especialitats. 

Dins aquests cursets i seminaris s'intentaria incrementar els que 

toquessin temes integrado.s i de debat intel.lectual. 

b) Una altra proposta que va ser estudiada és la de fer un treball 

conjunt el tercer curs . ms a dir un trehall on poguessin integrar

se interiorisme , disseny gràfic i pot er aspectes form · ~~ i cromà

tics 4S- al ~l'"' 1 ~ poguessin intervePir els alumnes d' ar·t . 

Tam'~ es va parlar de la po s si bili tat d'estimular expei:iències . 
conjuntes fortes ja des :del ler CU!' S . Mu.rltatges, viatges, treballs 

d'equip , etc. Potser una for~a seria l'existència d'un taller col. 

lectiu d'entrada on es desenrotllessin propostes creatives 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 prò

pia el càrrec d'encarregada de D Gràfic. DesErés d'un llarg es

tudi de les possibilitats de trobar- hi una su~stitució va arri

bar- oe a l'acord, per unanimit~r~1 C'e propasar- ho a l'Al1ert Fer1·er, 

actual professor de tipografia. 

Toni Miserachs seguiria formant part no o stant de la Comis}iÓ 

directiva. 

Una altra proposta, de cara a la p:rogramac.i.ó ... els curs vinent , és 

que el programa de cada departament l'estalleixi l'encarregat 

d'especialitat conjuntament aml· dot.;J 1 rofes,;¡ors de la mateixa 
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especialitat, Aquests programes , finalm nt seran coordinats per 

la co issi6 completa. 

Es va ensar igualment en nomenar uns assesors de la Co~issió 

D' ectiva que intervindrien per1òdicament, segons calgui per la 

ma~~a de l'escola, en les reunia· s de la Comissió . 

Aquests as esors, escollits entre els ~rofes ors de les diverses 

as ecialitats, intervindran tam é en la ela~oraci6 dels programes. 

Finalment es va considerar necessari crea~ un ncarregat de criti-

_Ees, és a d}r un seguidor dels tre alls · ~ iferents departaments 

i quet;:!~ convoqui critiques sempre que ~regui oportú. Per 

aquest càrrec es va pr veure Xavier Olivé. 

Tam é e va proposar oferir a Pérez Sanchez la reincor oració a 

l'especialit t de D. Gràfic, a ser possihle com a rofessor enca

rregat d'alguna màteria. 

Així mateix es va pensar arn la passi ilitat d incrementar la 

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

unciona actualment. Aqui podrien programar- se cursets intensius 

que poguessin interessar a tot l'alumnat de 1 ' escola i a gent de 

fora. 

Refer nt a l'aspecte institucional s'estan fent les gestions per 

presentar el dossier a la Generalitat. 

Per aca ar, creiem molt interessant que tots els professors estu

diïn p 1 seu compte la possi~ilitat de plantejar- se la seva ma

tèria 'ns l'esperit integratiu que vol donar- se a l'escola. 

i '\v} 
»-I o-:;, 0 ,SUM DE LA REIDII (') A SANTA PA U DEL 30 d' LBRIL I l DE I!AIG 
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PROPOSTA D'iSSESORS 

Toni Marí 

Nor"herto Chaves 

Sergi Aguilar 

Patrici o V élez 

Jo,/ ~milio Hernandez Cros 

Dani Freixes 

Joaquim Nolla 

El NAn~ 

PltOPOSTA D' IUTERVE!-TCIO DELS AS. ESORS DII~S ELS DIFERENTS PROGRI\MES 

Disseny d'Interiors 

Toni Marí 

J.E. Her.nandez Cros 

Dani Freixes 

Art 

Sergi Aguilar 

J.E. Lahosa 

Patricio Vélez 

Disseny Gràfic 

Toni Mioerachs , 

Norr.erto Chaves 

Joaquim l~olla 




