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DELS PROFESSORS ALS JJ.UMNES 

Valorem positivament l·eeorit presentat pels alumnea, pe~ donat el to d•al-

guna punts i gran part del oontingut del document, orei .. que oal e:çlioar ela 

esquemes bbioa de 1 ~scola, d ·una banda de tipus ideol&gic i d •altra de tipus 
~ aw.. 

pragmàtic, ~ sembla que existeix, aiguin quines siguin lea oauaea o circ:um.-

tlnoies, un deaooneixement de lea qüestiona mis elementals de ~~deologia i fun

cionament a·Etna. 

c .. tenu c1e què 1·en.oao1a el ..... eNOla • bua • l'aprofit-at c1e t. 

:Nl.&oiGIUI u:l-'-lta 4iDa de la ..-.eia, fti• Biaa, etiOOla priftda Ml'oM8 Ü 

tota ajucla o nb-.-oi& alieaa, o• un 8l'UP de PNfnaon 1 1ID pap el'alvwM qae 

pretnn ..mkr 1lll a.n- de relaoiou diu 4'1111& enzuotuft pe4ac&gioa que e18 

pe~t1 1111& pnpe•l& en la poobt.l.tioa clel ella•~· lla pNt•aan PGH8Uti

zen a Eina un aprotcm4~eeet de 1 '..tucli dela probl••• del 41~, uaa ia'nat1-

po16. Ela alu•• Yolen que aqa .. ta tuoa ela aft'ftiú per, al tlD&lltsar el 

períocle el 'aprenentat .. , af'looa~ .. b ela probl-• elemelltaa de la vida pro

teaaianal. Ela pot-on p~ UDa oerta tftdio16 protteuiaaal pz6p1a, ab 

' . ela a'ftfttata- l cleaaftlltata- a que &is~ pu8'li dCIIIU' lleo. •111 alwn• o~ 

D-8 a 01"M1'-Be aqueria b&dio1&, t-bl aab ea aftllt&t ... i iDoOD'ftlli.na que 

aid pup1 alplfioar. DiDa la v1Doalao16 que protnaore l al•IWIIM un'HDeD aab 

l'•oola, aoa ela alu..a per llur o01141o1& iD~ poc1eD Yiure el proola 

ocaplet d •ap1"8Deeltatp al ll.us clela tree _,.. ele cJaft4a dela •tuclia, i o••• 

qS•tll•lñ, aü llur uperi6ao1a euiqu1r 1 'noluo16 4e 1 -a:.oola, que aiñ 1 • 

oada --.t ba e laSi t el aiatema que ha ON&Ut ai llor pU &OODHguir ea aeu.a 

prop6elta. 

Beter:l.nt-Goa a ;!tdeologia pe~oa de 1 *Eaoola oal reoordar que ela prot..... d 'B1aa tenen blaioameDt en o..S el oonvnoimellt de qu.,. en la t01'11&01& 

d ·un diaMDl'&dor '- molt ala i.laponaat i neoea-.rt el Diwll ela riaor te6rio del 

planteig daftDt de oada problema; que el oGDeiDmellt d 'UD& ahi.e de reapolltM ca

tal~ a UDA 81rie de probleaaea taab4 oatalogate. 

t•UDilaHZ'&U- ideol&sio de que a'aauaa a 1 'Eaoola en 1·norJ.t pruentat, 

oal vwure •1 donoe ooaa la l&si,oa oaaaeq(JIDoia de 1 •Ulteri01'1D811t -entat, 1 •ideD

"titat en l•aotituA en....front de la problemltioa del cliaaerq que aupea ldhuo e111 

penonala matiaoa de oriteri. Ell preoiaament aqueata identitat allcS que ta poaai

ble EiDa, ja que la eeva dnioa torça 1 intern no pot raclioar-ain6 en la ooheriD

oia de penRMnt del ee.a grup clooat. Cal e•tablir ben clar que l•ati&DY dlcllotio 

del g:ru.p dooent d -p;ina .. t& en la tl."M•ieei& a 1•a1mme d 'allcS que creiem UD& 

J.egftillla inquietud del d.ie~or, la d ·una ori teria vllida per ~ ala 

mia di~oe aapeotea del diueny, en la t01W&o16, en detiDitiva, d ·uaa pr&pia 

teoria de diu~ tluible i atenta a tota ea oonclioiGDaDta 1 Yllida en tota 

oi1"0U818tlaoia, per& toru•entaJ_,t opoeada a la vereatilitat oODoeptual 1 a ~ 

MYOl eoleotio1.. tozmal. Uazq que reatu- o0Dftn9Ut• de que aqul Ndioa UDa 

rJ.goro.a aotltuel oient!fioa, .._ que en ~iDtomaoicS aobre un• deterndnad• t4o

niquea (en el fona inatrwDental1 tsaoiona partioulare d •uu p:roo-oa oreatiu) 

que a Di wll te&rio pot perf'eotament ser wbati tuida per la tl"M•1ea16 cl'lDlH 



ble Eina, ja que la seva 

cia de pensament del seu grup dooent. Cal establir ben clar que l'afany did!otio 

del grup docent d'Eina està en la transmissi6 a l'alumne d'alló que creiem una 

legítima inquietud del dissenyador, la d'uns criteris vllids per encarar-ee ala 

més diversos aspectes del disseny, en la formació, en definitiva, d'una p~pia 

teoria de disseny flexible i atenta a tots ela condicianants i vàlida en tota 

circumstància, pera fonamentalment oposada a la versatilitat conceptual i a qual

sevol eclecticisme formal. Afany que reafirme• convençuts de que aquí radica una 

rigorosa actitud científica, més que en ~informació sobre unes determinades t&c

niques (en el fona inst:rumentali tzaoions particulars d'uns processos creatius) 

que a nivell te~rio pot perfectament ser aubatituida per la tranemissi6 d'unes 

certes i indefugibles experiêncies pragmàtiques. 

Finalment d'acord amb l'esperit renovador i de constant revisió de programes 

que ha estat norma nostra des de la creació de l~soola, i oom a resposta concre

ta a les mesures que es demanen al final de 1 'escrit presentat, proposem com a 

base de diAlegs 

1/ Que es nomeni dins d'aquesta mateixa assemblea una comissi6 mixta de profe

ssors i alumnes que eetudiarA la reestructuració de l'Escola en tots aquella as

pectes que cregui neoesaari i possible de fer-ho. 

2/ Que dins el plaç d'una setmana aquesta comissió presenti unes oonolusions 

concretes referents a tota aquella problemes didàctics, organitzatius, eoon~ios 

i professionals que afecten a la Vida de l'Escola. 

Aquesta oomiasi6 podrl sol.lioitar la col.laboraoi6 d'altres professora o 

alumnee quan ho cregui necessari. 

3/ Que durant aquesta se•mana quedin en susp's totes les classes i siguin suba

tituidea per assemblees de curs amb professors i alumnes on s'astudiin ela pro

blemes propis de cada oure i aaignatura. 

4/ Que totes les conclusions a que s'arrivi en aquestes assemblees de cura es 

passin, en forma de proposta escrita, a la comissió mixta per a ser tingudea en 

compte. 

5/ Convooar per l'endemà del dia en que acabi el plaç de treball de la comissió 

mixta una assemblea general de professors i alumnes de tota l'Escola en la qual 

serà presentada la proposta de la comissió, introduint-hi, si cal, les esmenes 

de raó. 

6/ Una vegada presentada la proposta de la oamiaeió, reemprendre immediatament 

lea olaasea, introduint segons el ritme previst per la comissió, lea reform .. 

aprovades que facin possible l'aconseguiment de la millor estruoturaoi6 general 

de l'Escola que tota desitgem. 

7/ Que l'amenaça de la suspensió de pagaments es retiri, doncs cal tenir pre

sent que una mesura d'aquest tipus portaria indefectiblement a la olauaura im

mediata i definitiva de l'Eaoola i l'anuàao16 de tota possibilitat de dilleg. 
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