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AC~E DE L'ASSEllnLEA DE PROFESSORS I ALUMNES CELEnRADA A EINA EL 

DIA 9 DE MAIG DE 1984 

S'inicia la reunió amb l'assistència de professors i alumnes. Per 

part dels alumnes queden representats ler. i 2on. de D. Gràfic, 

ler. d'Art i ler. d'Interiorisme . 

Els alumnes de ler. de D. Gràfic exposen: la ona acollida al sis

tema de crèdits que té un al.licient més gran pel fet de poder es

collir directament les matèries segons els seus interessos. 

Tamné donen una valoració de les classes que en general van bé, 

salvat d'alguns problemes en les classes de Color degut a que no 

entenen el programa, Tipograf ia que creuen mal plantejada, Dibuix 

que hi falta correcció en el treball, Expressió escrita que no 

entenen el significat,i la manca de visites en la classe de Tècni

ques de D. Gràfic. 

Potser el que els preocupa més , és la relació directa del que estu

dien am la professió que volen aprendre. Es discuteix aquest tema, 

l'Escola creu que és important adquirir coneixements, encara que 

en aquests moments no es vegi la renta~ilitat directa. 

També es discuteix per part dels professors, si cal crear una con~ 

ciència analitica del treball amb un~anàlisi final de la feina o 

el valor el té el sol fet del procés,en el dessenrrotllament de la 

feina. 

Per part dels alumnes d'Art, tronen a faltar alguna matèria especí

fica que els unifiqui com especialitat, i els molesta el nomnre 

excessiu d'alumnes, i que la bona marxa de les classes es deteriori 

per la falta d'assistència dels alumnes de D. Gràfic i d'Interiors 

que sohreposen l'entrega del projecte a qualsevol altre matèria . 

Els alumnes d'Interiors no oferoi . .'"{en cap pro lema, potser tronen a 
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faltar, matisar més_ela detalla dels projectes , enfront de la dedi
cació en la distri~ució de l'espai. 

Com a solucions d'ordre general es proposa: 

- Que les classes de projectes de D. Gràfic, quedin unifica es en 

un dia1 q fi de facilitar l'assistència de tots els professors de 

projectes a les correccions. 

- Donar dinamisme a les presentaciónsr treballs de f i de trimestre , 

j a sigui amb audiovisuals, música, etc. preparàt conjuntament 

am el professor i alumnes de la matèria. 

Per part dels professors hi assistiren: 

Sergi Aguilar, Josep Alemany, Norberto Cbaves, Jo~athan Daifuku, 

Mario Eskenazi, Al ert Ferrer, Ernesto Fontecilla, Jordi Gali , 

Jean J. Laygre, Toni Marí, Lelis Marqués, Toni Miserachs, Xavier 

Olivé, Domènec Peraferrer, Xavier Pouplana, All ert R~fols, Santi 

Boqueta, Xavier Serra de Rivera, Enric Sttegmann, M~ Mercè Valeri 

i Patricio Vélez. 


