Fons d’altres entitats municipals

120. FONS DE L’ESCOLA DE
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120.

INVENTARI DEL FONS DE L’ESCOLA DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL INDUSTRIAL DE MALGRAT (1960-1982)

120.100

Junta del Patronat

120.101

Llibre d’acords de la Junta del Patronat
01. Llibre d’acords de la Junta del Patronat, del 15 de desembre de 1960
a 3 de maig de 1980. M019/05108/01

120.102

Projectes i memòries
01. Informe de la Comissió del Patronat de l’escola de Formació
Professional sobre la ubicació de l’escola comarcal (1976). M019/05108/02

120.200

Organització acadèmica

120.201

Sol·licituds de matriculació
01. Fulls de sol·licituds de matriculació de cada alumne a l’escola de
Formació Professional (1973-1978). M019/05108/03-06

120.202

Extractes del registre personal de l’alumne (E.R.P.A.)
01. Fitxes de cada alumne on consten les dades personals i acadèmiques,
les notes per a cada avaluació, i la classificació global del curs escolar.
Curs 1975-76, curs 1977-78, curs 1978-79. M019/05109/01

120.203

Llibre de matrícula
01. Llibre de matrícula on consten inscrits els alumnes de l’escola de
Formació Professional dels cursos 1971-72, 1972-73, 1973-74 i 1975-76
M019/05109/02

120.204

Fitxes del professorat i de la direcció de l’escola
01. Fitxes on consten les dades personals i acadèmiques dels professors.
Cursos 1975-76 i 1976-77. Professors: Jaime Prat Perez, José M. Marin
Valladolid, Juan Antonio Diez Plaza, Jose Marti Martínez, Jose Esgleas
Portal, Miguel Calatrava Ocaña, Santiago Lucea Paset, Salvador Velilla
Cordoba, Manuel Calvosa Carreras, Benigno Lopez Gutierrez, Vicente
Bayarri Costa.
L’any 1977 era director Josep Dalmau Puig, anteriorment Joaquim Duran
Montals. M019/05109/03

120.205

Certificats (assistència, matriculació d’alumnes i altres)
01. Certificats emesos pel director de l’escola de Formació Professional
sobre l’assistència, matriculació dels alumnes, etc. (1972-1979).
M019/05109/04/04

120.206

Sol·licituds i atorgament de convalidacions

2
Inventari del fons. Pàgina 2

01. Escrits dels alumnes adreçats al director de l’escola de Maestria
Industrial de Badalona en què sol·liciten la convalidació dels estudis de
batxillerat elemental per realitzar els estudis de Formació Professional
(1972-1975). M019/05109/04/05
120.207

Enquestes i control d’assistència a classe
01. Fulls de l’enquesta contestada pels alumnes de l’escola de Formació
Professional, que assisteixen a classe amb normalitat, i resultats de la
mateixa enquesta. Curs 1975-76. M019/05110/01/01
02. Fulls de control d’assistència a classe dels alumnes. Curs 1975-76;
1976-77. M019/05110/01/02

120.208

Calendari escolar
01. Calendari amb els horaris i assignatures pel curs 1973-74, 1974-75,
1975-76 i 1976-77. Inclou les dates de les avaluacions parcials, finals i
dels exàmens de recuperació. M019/05110/01/03

120.209

Fulls d’avaluació final de cada alumne
01. Fitxa de cada alumne amb les qualificacions obtingudes per cada
curs. Cursos 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 i 1977-78.
M019/05110/02

120.210

Actes d’avaluació final
01. Actes dels exàmens ordinaris i extraordinaris realitzats pels alumnes
de cada curs. Cursos 1961-62, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1966-67,
1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 197475, 1975-76, 1976-77, 1977-78 i 1978-79. M019/05110/03

120.300

Correspondència
01. Correspondència relacionada amb l’Institut de Ciències de
l’Educació (I.C.E.). Conté sobretot fitxes que l’escola ha d’emplenar i
enviar a l’ICE (1972-1979). M019/05109/04/01
02. Correspondència bàsicament de sortida relacionada amb l’escola de
Maestria Industrial de Badalona. Aquesta era el centre oficial de l’escola
de Formació Professional de Malgrat, a la qual s’enviava la relació
d’alumnes matriculats a Malgrat per cada curs escolar, les sol·licituds
d’assegurança escolar, actes d’avaluació final, etc. (1972-1979).
M019/05109/04/02

03. Correspondència entre l’escola de Formació Professional i el
Patronat Municipal de Formació Professional. Conté pressupostos
diversos, peticions de Melitón Carrillo Orive, director del col·legi Sant
Pere Chanel, etc. (1972-1979). M109/05109/04/03
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04. Correspondència diversa relacionada amb l’Instituto Nacional de
Previsión, amb l’adhesió al Congrés de Cultura Catalana, etc. Conté
informació d’empreses de subministrament de material escolar,
maquinaria, etc. (1973-1979). M019/05109/04/06
05. Correspondència d’entrada i sortida bàsicament del Ministerio de
Educación y Ciencia. Qüestionaris relacionats amb la recollida de dades
estadístiques del centre de Formació Professional, formularis, impresos
(1972-1980). Inclou un llibret amb la relació de centres de formació
professional (estatals i no estatals de Barcelona i provincia) i altres
escrits del Secretariat Nacional de Formación Profesional i del Centro de
Orientación Escolar médico-psicológica (COE) M019/05111/01
06. Escrits diversos relacionats amb els aprenents o possibles aprenents
per a diverses empreses de Malgrat (1961-1976). M019/05113/04
07. Escrit de Julio Rodríguez Feito, propietari del local llogat per
l’Ajuntament per a l’escola de Formació Professional, situat al carrer
Mn. Fèlix Paradeda, 1, relacionat amb l’arranjament del teulat que s’ha
de dur a terme. (1988). S’acompanya informe tècnic del local, a càrrec de
l’arquitecte Joaquim Sala Callel. M019/05110/04

120.400

Gestió econòmica

120.401

Sol·licitud de subvencions
01. Subvencions sol·licitades al Ministeri d’Educació i Ciència
destinades a l’escola de Formació Professional, per al manteniment del
centre, mobiliari, material, etc. Subvencions per a cada curs escolar 197172, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78 i 1978-79.
M019/05111/02

120.402

Comptabilitat per a cada curs escolar
01. Curs 1965-66. Inclou relació d’ingressos i despeses. M019/05111/03
02. Curs 1972-73. Inclou relació d’ingressos i despeses, relació de les
depeses de matrícula i material escolar efectuat pels alumnes, rebuts,
relació nominal dels alumnes matriculats, i factures diverses.
M019/05111/04

03. Curs 1973-74. Inclou factures pagades i pendents de pagament, i
relació de despeses efectuades pels alumnes. M019/05112/01
04. Curs 1975-76. Inclou rebuts del Banc Central, de la Caixa de
Pensions, factures pagades i pressupost definitiu. M019/05112/02
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05. Curs 1976-77. Inclou rebuts del Banc Central i de la Caixa de
Pensions, fulls de salaris dels professors, fulls del butlletí de cotització
dels professors a la Seguretat Social, i factures. M019/05112/03
06. Curs 1977-78. Inclou factures, pressupost d’ingressos i despeses,
fulls de salaris dels professors, fulls del butlletí de cotització dels
professors a la Seguretat Social, etc. M019/05112/04
07. Curs 1978-79. Inclou factures, pressupost d’ingressos i despeses,
fulls de salaris dels professors, fulls del butlletí de cotització dels
professors a la Seguretat Social, etc.M019/05113/01
08. Estat de comptes (ingressos i despeses) aprovat el dia 3 de març de
1982, en motiu de la seva dissolució. Inclou rebuts, factures, relació del
material que la Delegació d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament posa
a disposició de la Secció Estatal de Formació Professional, del centre
Municipal BUP, també del col·legi Chanel, i de les escoles Fonlladosa,
per indicació del Patronat de l’antiga Escola de Formació Professional
Vidal i Barraquer. Inclou també l’inventari del material propietat de
l’escola, i l’inventari del material propietat del col·legi Sant Pere Chanel.
M019/05111/05

120.403

Llibre d’ingressos i despeses
01. Llibre d’ingressos i despeses de l’escola de Formació Professional
(d’octubre 1975 a setembre 1977). M019/5113/02

110.500. Recull Legislatiu
01. Fotocòpies del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de 1958 a 1978.
M19/05113/03

Vegeu la descripció del fons
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