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1. Situació actual 
........................................................................................................... --........................... ... 

1.1. L'ensenyament del disseny: general 

L'ensenyament del disseny, en paral.lel a l'evolució de la mateixa professió, gaudeix avui 

d'una acceptació internacional generali tzada. Aquest fet implica la seva progressiva 

institucionalització i i ntcgració di ns dc la planificació i l'cstmcturn de l'ensenyament 

regulat (i ndependentment dc la naturalesa pública o priva da de Ics diferents escoles 

existentc;). 

Això no obstant, no es pot dir q ue l'aprenentatge del disseny hagi adquirit una modalitat 

estable i inqüestionada. Més aviat es tracta d'un camp de l'ensenyament que arreu està en 

un constant replantejament i revisió dels seus postulats i que no presenta un model de 

referència ún ic (si bé existeixen algunes pautes o fonnulacions més consensuades o 

generalitzades). 

Aquesta situació no és atribuïble exclusivament a la joventut de la disciplina sinó, 

fonamenta lment, al rol pcrfom1atiu del disseny en relació a una societat que està 

experimentant importants canvis. Precisament la dinàmica dc canvi s'ha vist accelerada en 

aquests moments on con fi ucixen la revolució tecnològica, el paper central de la informació 

i la comunicació i la recerca dc nous paradigmes culturals. 

No cal dir que el disseny en general i més part icularment el disseny gràfic viu e ls efectes 

d'aquestes transformacions i, alhora, hi participa acti vament. En poc temps s'han produït 

transformacions en les tecno logies dc projcctació (l'ordinador) i en els canals i suports de 

comunicació (mitjans audiovisuals i informàtics), en els clients, en els missatges i en els 

receptors . 

Tot això fa que sigui difícil dc saber quin és el tipus dc professional futur i, per tant, què 

cal realment que aprengui o què és allò que cal ensenyar. Les escoles. doncs, es troben en. 

una constant situació dc necessitat dc recerca i readaptació al medi. 
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1.2. L'ensenyament del dissenJ: Catalunya i Espanya 

Durant els últims anys el di::.:.cny s'ha afem1at al nostre país com una professió necessària 

i "dc futur" i ha gaudi t d'una popularitat a' viles C\t·cssiva i confusa. Però en tol cas això 

ha comportat un segui t dc fenòmens tots cli c; cnc;Hicnats: 

• La proliferació de centr-es dedicats a l'ensenyament del disseny a Barcelona i a 

tot l'Estat. S'han sumat a Eina, Elisava i Massa na tota la xarxa ptíblica d'escoles d'arts i 

oficis, Facultats dc Belles Arts i altres estame nts universitaris; un nombre important de 

centres privats; un centre d'origen extrangcr, L'Instituta Europeo del Designa Madrid; 

cursos i borses dc beques per estudiar a l'cxtrangcr (DZ dc Bilbao,IMPIVA dc València, 

etc); i finalment una oferta creixent dc cursos dc posgrau i màsters vinculats a les 

universitats . 

• La creació d 'un autèntic mercat amb una demanda important dc places escolars 

per part d'alumnes que contemplen el disseny com una "sortida" professional competitiva; 

demanda bastant desorientada respecte a la naturalesa dels estudis i dc la professió i amb 

prctcncionsdc professionalització ràpida . 

. El progressiu reconeixement administratiu i enquadrament acadèmic dc 

l'ensenyament del disseny (segons la LOGSE per a l'any 1997 ha d'estar implant un 

Ensenyament Superior dc Disseny d'una manera generalitzada). 

Podríem resumir la situació dient que existeix un augment significatiu tant d'una demanda 

indiscriminada com d'una oferta pedagògica (en número de centres i distribució territorial) 

i que ens encarem a una institucionalit7.ació del disseny dc la qual seria difícil mantenir-se 

al marge . 
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1.3. L'Escola Eina 

L'escola afronta actualment di f e rents crisis de creixement i rcaclaptació a la si tuació actual . 

Aquesta no és una situació nova per a Eina, ni molt menys dramàtica, però obliga a un 

trebal l dc clarificació dels objectius i del paper dc l'escola per situar-se en eJ nou context 

pedagògic del país. 

En primer Uoc ens trobem amb un canvi de seu que representa simultàniament 

un canvi d'escala. El nou edifici aporta avantatges evidents al desenvolupament i 

comoditat dc Ics activitats, així com a la imatge de l'escola, però s'està encara en un període 

d'adaptació. Eina ha ampl iat la seva escala perquè és ja una escola físicament més gran, 

amb més alumnes, amb més hores lecti ves, amb una administració més complexa. 

En segon Uoc cal destacar l 'articul~•ció amb la Universitat Autònoma. Amb 

l'enquadrament universitari de l'escola s'ha aconseguit ser pioners en Ja consecució d'un 

aval acadèmic (poc després ha seguit Elisava amb la seva adscripció a la U.P.F). La 
vinculació amb la U.A.B. ha comportat l'exigència d'augment d'hores lectives i la 

confecció d'un programa amb poc marge de maniobra; és a dir, sense possibilitat 

d'experimentar loahansd'oficialit1.ar lo. 

Evidentment l'impacte d'aquests dos canvis no ha estat encara digerit ni pel claustre 

professoral ni tampoc per l'alumnat i resten un seguit dc preguntes que haurem de 

formular-nos i intentar respondre: 

. Quins són els valors dc l'Eina històrica que recull la nova escola? Quins són els punts de 

continuïtat i quins els dc discontinultat? 

. En què cal diferenciar l'escola respecte dc l'oferta pedagògica dels altres centres? O en 

altres paraules: què oferim i què és allò que comuniquem per tal que un alumne potencial 

es matriculi a Eina i no a una altra escola? 

. Tradicionalrncntl'cscola ha donat més pes al professorat que a l'elaboració de 

programes; corn combinem ara el capital de professors de l'escola amb les necessitats de 

programa? 

. Els dcpartamcn~s d'especiali tat han estat potenciats en la seva autonomia però el 

programa global parla d'un bon número d'assignatures comunes. Com es combinen una 

filosofia comuna de l'escola i la autonomia decisòria dels departaments? 
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1.4. El ))cpartamcnt dc ))isseny Gràlïc 

El departament simptomatitza aquests problemes de la scglicnt manera: 

. Actual ment existeix poc coneixement dels continguts temàtics dc cada matèria . 

. El programa general s'ha conformat sobretot per acumulació d'assignatures i es fa palesa 

la necessitat d'estructumr coneixements . 

. Especial ment, en l'actual programa, no és prou evident la progressivitat o adquisició 

esglaonada dc coneixements i ha bi llitats. Es produeixen, en aquest sentit, algunes 

incongruències notables . 

. Les mntèrics dc teoria i hi stòria "s'escapen" del programa. no s'imbriquen amb 

l'especialitat i també es produeix desconcxió amb els professors que les imparteixen . 

. De fel, passa quelcom si milar amb Ics mateixes matèries dc projectes pcrqué l'çstructura 

i u tema ha estat dèbi I i perqué existeix poca vivència de claustre de professors. En tot cas 

s'intercanvien poques infonnacions i experiències docents . 

. A pareixen llacunes en el programa per la si rnple raó que no es coneix la persona que 

pugui fer-sc càrrec dc l'assignatura . 

. Essent el disseny en general i el disseny gràfic en particular una disciplina que 

experimenta canvis profun<.ls no s'ha donat una reflexió suficient sobre aquests que 

permeti afinar una visió d.! f~!turde la professió. 

. La relació amb els altres <.lcpartaments es f'l difícil tota hora que els criteris no estan prou 

consensuats, les activi tats comunes són nul.lc<> i kc; d'intercanvi (fora la setmana blava) 

poques. Els mateixos alumnes tendeixen a buscar una especialització professional 

precipitada . 

. L'actitud d'alumnes i professors és, frcqlicntmenl, dc baix rendiment i exigència docent. 

Els buits dc programa i horari s col.laboren en aquest mateix sentit. 
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1.4. Conclusions 

Les grans qüestions que té plantejada ara mateix l'escola i el departament són 

bàsicament tres: 

. de quina manera ens adaptem a un nou entorn pedagògic i quins valors i 

filosofia diferencial presenta Eina en a<aucst entorn? 

. quin tipus de coneixements i aprencntat~cs vehicolitzem > quin ÜJmS de 

professionals i creadors formem 1 i, conseqüentment, 

• com es tradueixen a programa gencr·al i progr-ama de les matèries Ics respostes 

als iuterro~ants anf<'rior·s'! 
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2. Ideari i objectius del Departament 
............................................................................................................................................. 

2.1. Per quin tipus dc formació advoquem? 

Una formació humanista que, lluny de plantejaments exclusivament profcssionalistes i 

tecnocràtics, insisteixi en el marc i Ics implicacions culturals del disseny gràfic, la 

comunicació i, dc f et, dc tota acli vi tnt humana~ que no s'au tol i mit i a Ics estrictes fronteres 

dc la dic;ciplina. 

Una educació estèticament avanguardic;ta. anwtenl a totes les pràctiques de 

fonnalit1 .. 1ció i creació, sensible tant a la cultw a arttstica històrica com a les manifestacions 

últimes dc l'art, la literatura, la música, i la cultura estètica de l'avanguarda en general. 

Una orientació humanista i d'avanguardismc estètic que s'impliqui en la vida cultural de la 

ciutat i situï l'escola com a punt dc referència. Ambdues característiques formen part del 

buckMround i la imatge d'Eina; no es poden ni obviar ni viurc'n de la seva renda, cal 

actualitzar-Ics. 

Un ensenyament rig01·ós pel que fa a la p1·eparaci6 tècnica; una preparació que no 

pot ser concebuda com una dimensió secundària dc l'aprcnetatgc y que ha de permetre a 

l'alumne familiari tzar-sc i dominar un ampli ventall dc tècniques, des d'aquelles 

tradicionals a Ics més d'avançada. 

Una formació <¡uc fomenti la capacitat d 'intcralretació i l'exercici dc la crítica en 

el camp dc la cultura del projecte i artística; i que, per tant implica el domini dc 

coneixements teòrics i històrics sòlids. 

Una orientació vers la inno,·ació social i l'experimentació formal que permeti 

estar al dia i avançar-sc en tot allò que fa al desenvolupa ment dc la cultura 

tècnica i estètica del disseny: introduint temes i rcnexions sobre els nous escenaris 

d'actuació, incentivant el treba ll dc recerca, i desenvolupant y aportant propostes 

d'avançada. 
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2.2. Professió i formació 

Aquest ideari respecte a la fonnació s'ha dc posar en diàleg actiu amb Ics demandes que 

l'evolució dc la societat i dc la professió va determinant ; demandes que, cal tenir en 

compte, poden presentar-sc, a més, de manem contradictòria. 

Per exemple, actualment podem detectar que con vi u en 

9 

. tendències a la intlividualiL7.ació de l'activitat projectual (gràcies a l'autonomia que ofereix 

la tecnologia); i 

. tendències al treball col.lcctiu i a la intcrtlisciplina (com a resultat dc la impossibilitat de 

globalitLar els coneixements necessaris per a projectes cada dia més complexos). 

Per raons similars conviuen 

. acti tuts projccLUals basades en l'especiali t¿ació i en el domini de tècniques molt 

específiques; i 

. actituds que tendeixen al gcncralismc i a la pluridisciplinarietat. 

Per tant, no apareix molt clar que s'hagi dc renunciar a la dimensió artesana i de taller que 

ha tingut la tipografia i el disseny gràfic, dc la mateixa manera que estaria fora de lloc no 

apostar per tc<.·nologics d'avançatla: per post~r només un exemple. 

Així les coses: 

A. En primer lloc, cal apuntar a una fonuació que no tanqui l)()rtes sinò que les 

obri. No es pol apostar per a un tipus dc formació orientada a una sortida professional 

única i hipcrespccial it7.atla. Això no sols significaria una manca de perspectiva cultural (no 

és gens clar que 1.1 di sc i F!¡pn avanci vers una llH\jor fractura i especialització) i, també, una 

actitud poc responsable cap a l'<tlumnc (rcc:ulta improbable que "el mercat de serveis" 

pugui absorbi r la quant i tat dc dissenyadors j unint que surten anualment dc Ics escoles). 

Es tracta dc donar una formació que permeti a l'alumne i al posgraduat 

autodirigir-se .cal' al tet-ritori que més propiciï a les seves facultats i possibilitats: 

disscnyatlor autònom o contractat en un cstttdi o empresa; direcció d'art, gestió de disseny 
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o assessori a autònoma; pedagogia, críti ca i teoria; altres camps dc la comunicació o dc la 

c reació. En aquest sentit eni fer palès modele; dc referència moll di versos o bé cnp. 

10 

U. E n segon lloc, hem de pensa.· en un tipus dc dissenyador (o similar) cnpacitut 

per treballar amb especialistes i geu<'rali<itcs dc diversos camps i formacions (i ser 

ell mateix un especiali sta i un gcncralista); t·n un t·reador capaç de dialogar amb altres 

especialistes (és a di r: entendre als altres i fer se entendre un mateix); i en un agent 

cul tural capaç dc diri gi r equips i dc ser dirigit. De fet, de la mnnera que es van configurant 

moltes dc Ics noves f c incs, queda clar que un di ssenyador individual no pot abastar tots 

els coneixements del procés del projecte i que, per tant, necessita passar d'una fonnació 

indi vidualista a una cultura dc col.laboració. 

Dc la mateixa manera no cal posar masses esperances en Ics especialitzacions tradicionals 

del disseny (hi han àrees dc trchaJI entre el d isseny gràfic i el di sseny dc producte o 

l'interiorisme que tendeixen a desdi buixar sc) però ta mpoc es pot renunciar a un domini 

propi rigorós. 

C. En tercer lloc, cal pensar en un tipus dc formació que permeti ada¡ltar-se a 

escenaris canviants. I, pel que fa a l'escola, que prevegi mecanismes d'adaptació i 

renovaci6 pedagògica. Cal trobar, doncs, fòrmules n cxibles on l'enc uadrament acadèmic 

universitari del programa i la incorporació d'innovacions i canvis siguin compatibles. 

Finahnent, ha dc ser una aspir-ació de l'escola i del departament formar gent molt 

prepar·ada, que protagonitzi la seva pròpia insca-ipció professional i cultural; 

però això lluny dc l'esperit competitiu i individualista que domina algunes escoles d'èlit en 

el camp del d isseny. 

Rcsuminl, una formació que pe rmeti: 

A. Sortides professionals dive•·sificadcs 

8 . lntegr·ar enfocs pluridisciplinars i aprenentatge dc trcbaU en equip 

C. Adaptabilitat a situacions dc canvi 

D. Qualificació per a p1·otagonitza•· Ics decisions professionals 
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2.3. Conclusió i objectius 

. Elaborur un proga·ama del depat·tamcnt dc disc;cny gràfic coherent amb Ics fites 

pcdagògi(¡ucs esmentades . 

. Augmcntm· el nh•cll d'cxig<-ncia docent tant pel que fa als professors com als 

~dunmcs . 

. Establia· una dinàmica de a·ctlcxió i ncalh i tal pedagògica pcnuancnt que 

pcnncti anar incorpoa·an idees innov~1doa·cs en el programa global i en el 

programa dc cada matèda . 

. Impulsar assignatm·es i espais d'integració i síntesi dc les cspccialit.'lts així com 

dc pont entre la teoria i la pràctica . 

. l•'omentar, també, activitats paral.lclcs, d'intercanvi i col.lcctivització dc l'escola 

(taller dc revista, etc) . 

. Trobar canals i idees per inscriure treballs i projectes de recerca (publicacions 

coeditades amb editorial, seminaris, nork shops, etc) . 

. Planificar la participació de l'escola en el nivell acadèmic de posgrau (màsters 

nmb l'Autònoma o alh·cs universitats) . 

. Reforçar la infonnació, els contactes i els intea·canvis intca·nacionals i, de Ja 

mateixa maner·a, l'activitat comunicativa dc l'escola en el seu entorn d'influència . 

. Recut,ca·aa· les dosis d'entusiasme necessàries a>er a Jlot·tar a tct·me tot això. Així 

com els t·ccursos econòmics pca· superat· 1~• fase dc voluntar·ismc. 
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3. Pro~rama del Departament 

······················-····························································· .. ·······································•···•········· 

3.1. Estructuració general 

A continuació es tlefinci>. l'estructura general del programa tot considerant una 

classi ficació operat i va per 

. Àrees d'aprenetatgc o camps dc coneixement , i per 

. Ni vel ls succcssi us u'aprcm.·ntatgc 

Les matèries de lliure elecció recomanades pel departament es referèncien amb el signe* . 

ÀREf..S D'APRENENTATGE: 

Tècniques 

Matèries centrades en els coneixements pràctics i teòrics dc Ics tècniques dc disseny 

(tradicionals o infonnàtiques), així com dels processos dc reproducció gràfica. 

Persegueixen fonamentalment l'aprenentatge dc "l'ofici" i l'adquisició d'habilitats bàsiques 

per a projectar; si bé algunes incorporen clements de l'àrea d'Imatge i expre.\.\ÏÓ. 

Malèries actuals: 

.Tècniques de disseny gràfic 

. Tècniques rcalit7.ació d'originals I i 11 

. Disseny per ordinador I i 11 

. Arts gràfiques I i I I 

. Recursos i materials 

M atèries que es proposen: 

. Tècniques de disseny gràfi c 

. Tècniques realització I i 11 

. Disseny per ordinador I i 11 

. Arts gràfiques I i 11 

. Int roducció a la infonnàtica 

. Tècniques d'autoedició* 

. Pràctiques d'infonnl1tica* 

. Taller fotografia* 
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Imatge i expressió 

Matèries que tenen com a objecte dc!\plegar la capacitat expressiva i creativa de l'alumne, 

d'observació i representació. S'orienten cap a l'ensenyament d'un domini dels clements de 

composició, forma, color, etc fonamental s per a fonnal itzar visualment. Ocupen una 

posició intermitja entre les tècniques i els projectes però persegueixen adqui sicions 

sensibles i aprenentatges conceptuals. 

Malèries acllwl.\: 

. Dibuix 

. Tipografia I, 11 i lli 

. Fotografia 

. Redacció 

. Fotografia aplicada 

Projecte!!.· 

Mulèrie.\ que es pmposen: 

. Dibuix 

. Tipografia I, 11 i lli 

. Fotografia 

. Comunicació escrita 

. Fotogrnfia aplicada al disseny 

. ll.l ustració 

. Color 

. Volum 

. Cal.ligrafia 

Matèries que tradicionalment formen l'eix central dc la carrera. Se centren en la resolució 

creat iva. per pnrt etr l'alumne, de treballs concrets dc disseny gràfic; sigui plantejant 

problemes dc comunicació visual que accepten solucio ns especulatives o mitiançant la 

formulació d"' encàrrecs" simulats que es desenvolupen amb la necessària assistència i 

correcció docent. Abasten tots els àmbits dc treball característics del disseny gràfic: 

cartellisme, disseny editorial (ll ibres, catàlegs, rcvic:lcs, diaris), packaging, senyalització i · 

gràfica api i cada a I 'cnt om , disseny gràfic api i cat a producte. i mat ge gràfica en pantalla, i 

i mat ge coordinada i identitat corporativa. 

Malèries acluals: 

. Projectes I, 11 , ~11 i IV 

. Disseny gràfic a TV 

. Projecte final dc carrera 

Matèries que es proposen: 

. Composició i vocabulari gràfic 

. Introducció al Projecte 

. Projectes: Disseny editorial 
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Teoria i història 

. Projectes: Packaging 

. Projectes: ldenl. Corporativa 

. Projectes: Senyalització 

. Taller revista 

. Disseny gràfic a TV i mitjans 

audiovisuals 

. Disseny de l'entorn 

. Projecte fi na I de carrera 

Matèries que proveeixen instruments d'anàlisi i crítica a l'alumne directa o indirectament 

relacionades amb el disseny, Ja comunicació i Ics activi tats estètiques en general. També 

inclou matèries que el doten d'un coneixement històric i d'una capacitat de reflexió i 

especulació sobre la pràct1ca i l<t cultura del disseny. 

Mutèrie.\ uCiuul.\: 

. Historia dc l'art 

. ll istori a del disseny 

. Intr. a la comunicació i la imatge 1 i 11 

. T eoria del disseny 

. Antropologia 

Matèries que es proposen: 

. Història dc l'art 

. Història del disseny 

. Teoria dc la imatge i la com. I i 11 

. Teoria del disseny 

. Introducció al disseny i a la com . 

. Història conlcmp. del disseny gràfic 

. Art contemporani 

. Antropologia* 

. Història dc la fotografia* 

. Història cinema i mitj. adiovisuals* 

. Història del disseny a Catalunya* 

. Història de l'estètica* 

. Visites d'art i disseny* 

. Seminaris humanitats* 

. Seminaris disseny* 
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Anàlisi i ~estió 

Matèries que sc centren en la <.limcnsió <.lcl <.lisscny gràfic com a pràctica professional: 

mètodes d'anà! is i i programació dels pr~jectes, relació client- professional, gestió del 

projecte, funcionament d'tm estudi , etc. 

Matèrie.\' actuals: 

. l<.lentitat i i mat ge corporativa 

. Gest ió del disseny 

. Anàlisi <.lcl producte 

. D'Eina a la feina 

NIVELLS D'APRENENTATGE 

S'estableixen dos cicles conceptuals en el programa: 

. l'rimca· ciclc, I er i 2on curs 

. Segon cicle, 3cr i 4 rt curs 

Aquesta divisió pem1et 

A lat èrie.\ que es propmen: 

. Gesti ó del disseny 

. Anàlisi dc producte 

. D'Eina a la feina 

. Anàlisi i Projecte 

. Organitznr Ics matèries corresponents a Ics distintes àrees d'aprenentatge segons els 

segiienls criteris generals: 

. Tèctriques i Imatge i expressió predominantment en e l Primer cicle 

. A11àlisi i gestió en el Segon ciclc 

. Projectes entesos com a pràctiques d'expressió i comunicació visual en el 

Primer cicle 

. Projectes entesos com a resolució d'encàrrecs i propostes d'investigació en el 

Segon cicle 

. Teoria i història en ambdos cicles segons esca la de complexitat. 

. A val uar <.l'una fonna scle<:t i va l'accés <.lc l'al u u mc al segon cicle. 

15 
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3.2. Criteri pcda~ògic 

Es pot npuntar cap a una coordinació pedagògica interna dc cada curs i de cada un dels 

tri mestres segons la segiient formulació: 

. Oefïnir un tema (trimestral) que monogràfi cament sigui tractat en paral.lel per 

assignatures dc Ics di stintes àrees (Tècniques, Expressió, Projectes i Teoria) . 

J7 

. L'elecció d'aquests temes haurien dc variar d'any en any i podrien ser de caràcter 

històric ( C01Hprcnc;io dc moviments com :11:1 dnssicismc, const ructi visme, ncw 

ti pografy. pop. etc) o conceptes (g~~llliCt l ic;u1c organicisme, natura cultura, cos

ment, vi rtual rcal,etc) . 

. Això implicaria una coordinació intensa de, si més no, alguns professors tant en 

la clavoració del programa i els exercicis temàtics com en el seu seguiment, 

correcció i avn luació . 

Aquesta formulació presenta problemes dc dedicació i experiència per a ser implantada dc 

manera immediata. Per tant , podria començar a assajar-se en el quart curs i 

progressivament contrastada la experiència nnar baixant a cursos inferiors. 
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3.3. I•rograma 

············································································································································· 
Primer curs 

············································································································································· 

. Tècniques dc realització I: com l'nctual però incloent alguns conceptes introductoris 
d'arts gràliqucs 

. Tècniques dc disseny gràfic: centrada en el domini dc tècniques manuals; com l'actual 

però intregrant també els continguts de Recurso.\ i materia/.r; 

. Introducció a la informàtica: d'I hora setmanal i centrada en l'aprenentatge elemental 

dc la màquina 

. Fotografia 1: matèria (comuna a les tres especialitats) centrada en nocions bàsiques, 

domini tècnic dc la càmam, etc 

. Dibuix: com l'actual 

. Color: passa a ser obligatòria 

. Volum: passa a ser obligatòria 

. lïpografïa 1: primeres nocions dc coneixement dc la lletra, exercicis de composició, etc 

. Cal.ligrafia 

. Història dc l'art: corn l'actual però contemplant d'articular-sc amb la 1/ütària de la 

Fmoxrajia que passaria a obligatòria 

. Història dc la fotografia 

. I nlroducció al disseny i a la comunicació: assignatura d'introducció elemental al 

sistema dc comunicació, lectura d'imatge, àrees del disseny, nocions elementals d'història 

)\ . Composició i vocabulari gràfic: exercicis dc p.1 ami'tl ica gràfica i aplicació de teoria de la 

percepció; correspon a l'actual Projecte.\ I rcdt'finida 
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............................................................................................................................................. 
s~gon CUI'S 

············································································································································· 

x Arts gràfiques: sintetitza els continguts d'Art.\' wiJ.(tques I i 11 

X· Tècniques dc realització li : realització d'originals pera imprcnta 

~ Disseny per ordinador 1: passaria a disposar de 2 hores 

. Dibuix: domini dc la rcprcsc11t~ció d'imatges, idees, etc, a través del dibui x 

>( . Fotografia 11 : aprenentatge dels gèner'!" fotogr.\fics mi~jançant treballs (podria 

plantejar-sc com a optati va per a Ics altres c~pCll .tlitats?) 

. Tipografia 11: tàndem teoria-història (Puj ol) i tallcr(Babiloni) 

. Comunicació escrita: es podria fins i tol reforçar 

. Història del disseny: cal reforçar el tractament del disseny gràfic per equilibrar una 

història comuna del disseny 

. Teoria dc la comunicació i de la imatge 1: matèria fonamental de sintaxi de la imatge, 

teoria dc la percepció, etc; seria convenient que Lahosa la fes extensiva a tol el curs lectiu 

o complementar amb un altre professor 

. Art contemporani: passa a obligatòria 

. Introducció al Projecte: clements dc mèlode i objectius comunicatius a través d'exercicis 

dc projecte 
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············································································································································· 
Tcn:cr curs 

············································································································································· 

. Disseny per ordinador 11 : com patibilitwr aquest aprenentatge amb Prt~jecles i 

ll.lustrac:iú 

. Fotogmfia aplicada: aplicada al disseny grñiÏ(' 

. l l.lustració: podria relacionar-se amb l ·nlogra/tfl aplicada 

. Teoria del disseny 

. llistòria contemporània del disseny gràfic: antecedents i, principal ment. de 1945 fi ns 

l'actualitat 

. Teoria dc la co111unicació i dc Ja imatoe 11: ídem (continuació) Teoria cie la comutlic:ació i 

Je la imatge I 

. Projectes: Disseny ed itorial 

. Projectes: Packaging 

. Projectes: I dent. Comorati va 

. Projectes: Senyal ització 

. Tipografia 111 

. Gestió del disseny 
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············································································································································· 
Qtmrt curs 

············································································································································· 

. Tallcrrcvisln: revista escolar 

. Disseny gràfic per a TV i mitjans audiovisuals 

. Disseny dc l'ento rn: mMèria d'integració, a tm vés d'un projecte, dc Ics tres especialitats 

(disseny grMic, disseny dc producte i disseny d'interiors) 

. Pro jecte linal dc carrera: projecte dc lliure elecció supervisat amb tutoria a presentar al 

tribunal formal "ad hoc" 

. Anàlisi dc producte 

. D'Eina a la feina: concebuda com a repertori ampli i variat dc persones que il.lustrin 

"sortides" i experiències professionals (antics alumnes dc l'escola, professors i altres); la 

fòrmula pot scrdcllipus "xerrada amb ... " 
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································································· ············································································ 
Matèries dc lliure e lecció (optath·cs) recomanades pel departament 

············································································································································· 
. Tècniques d'autoedició 

. Pràctiques d'informàtica 

. Taller dc fotografi a 

. Infografia 

. Antropologia* 

. Història del cinema i dels mi~<Hls audiovisuals 

. llistòria del disseny a Catalunya 

. Arquitectura contemporània* 

. ll istòria dc l'estètica* 

. Crítica* 

. Visites d'ari i disseny* 

. Semi na ris humanitats* 

. Estratègia dc product<.··t. 

* l .'astcrisc i nd ica Ics matèries que actualment cxistcjxcn com a optat i ves o obligatòries 
d'altres departaments. 
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Apèndix: l'ropostcs d'actuacions 

. Col.lccció de lli bres coeditada per Eina i Columna (o altra editorial) 

. Revista Eina. Un número anual amb anuari d'activitats i cursos i articles dc debat 

pedagògic 

. C ursos monogràfics coorganitzats per Eiua i Amics dels Museus 

. Taller dc revista. Podria estar relacionada arnb la Rel'i.\ta electrànica o amb Tècniques 

d'autoedició 

. Responsable i programa de Seminaris dc disseny i activitats paral.lclcs (per a les tres 

especialitats) dc lliure elecció 

. Responsable i programa d'intercanvis internacionals i beques (programa Erasmus, etc) 

. Comissió departament: formada pel cap dc departament+ un coordinador de les àrees 

dc Tècnique.\ i d' lmatl(e i expre.\.\ÏÓ, 

dc Pn?jecte.\, i 

dc ·reoria i hi.\lima i A;:àli.\i i ge.\tió. 

Dc cara a les avaluacions i al seguimeflt .;els a lumnes convindria que hi hagués un 

responsable dc primer cicle i un dc segon: rc"P"""ables que poden coincidir, o no, amb 

els coordinadors d'àrees. 
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No sabem cap a 011 a11cm. però podem percebre amb força el moviment No coneixem la 

direcció però ens trobem ja circulant per altres paisatges. Aquesta consciència aplicable a 

tantes àrees i que ens fa parlar amb insistència dc "revolucions" dc tota mena és 

perfectament aplicable al camp del disseny gràfic i, per tant, al del seu ensenyament. 

Així és com podem dir que el disseny gràfic es una professió que es h ·oba al bell 

mig de transformacions tccnocuJCurals. Aquestes transformacions posen en 

qüestió el seu pea·lil actual. 

Les segiienls notes tenen per a objectiu de contribuir a exposar més sistemàticament els 

fenòmens que concorren en aquesta situació que problematitz.a l'ensenyament del disseny 

i anotar alguns clements dc rcncxió sobre el seu abast. 

El cam·i tecnològic 

El canvi tecnològic afecta al disseny gràlïc dc ducs maneres: aporta un nou instrumental 

dc treball (el di c::c:<'ny assistit per l'ordinador) i get~cralitza nous canals i suports dc 

comunicació que , com la pm1talla i nfomlil'it·a. intwducixen un cabal abundós d'imatges 

gràfiques. 

Pel que fa a la producció d'imatges a partir d'un nou instrumental tècnic val a dir que 

aquest no tant sols allera "la manera dc treballar" sinó que pot generar un repertori 

iconogràfic nou i transforma l'estructura sintàctica de la imatge. Hem menystingut 
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aquestes ca pac i tats pensant que l'ordmatlor "assistia" In cortl iguració d'i mat ges 

"tradicionnls". Tant mateix, avui constall' lll t'Oi ll Ics possihi I itnts dc manipulació de formes, 

dc disposar d'imatges i generar-nc dc noves, dc I mgmcntar Ics composicions o de simular 

prol"unditats diverses estan representant una altcraciólingiiística del paisatge gràfic, en tol 

cas no menys important que la que va sign ificar l'ús dc la l"otograr.a en altres moments. 

D'altra banda, assistim a l'aparició d'una gama dc "productes" gràr.cs de nova generació a 

dissenyar: la creixent aplicació dc la gràfica a la televisió, la infografia i tols aquells nous 

suports dc naturalc-.a infonn~1tica. La revolució en el camp dc Ics telecomunicacions no és 

gens aliena a Ics evolucions i a les demandes dc disseny gràfic. En el camp editorial , per 

exemple. els suports anomenats de "tinta digital" (diaris i llibres electrònics, CD rom, etc) 

augmenten en importància i presència. Des d'una enciclopèdia infom1atitzada a un caixer 

automi1tic dc banc, passant per exposicions virtunls o videojocs, demanen una conr.guració 

visual dc programes, COII lposil"ions d'imntp.c t'li pantalla. pictogrames i un llarg etcètera dc 

conceptes i signes griifïcs. 

Des d'un altre punt dc mira es pot apuntar que està per mesurar, encara, l'efecte de les 

possibilitats dc creació gràfica d'una tecnologia informàtica i audiovisual dc consum que 

pcnnctcn produir imatges autònomament per part dc múltiples usuaris (dins els límits dels 

programes i dc les prestacions tècniques de cada aparell), així com autocditar-les. Tal 

vegada caldria preguntar-se, per exemple, sobre el paper del disseny gràfic ja no com a 

rcsolutordc "peccs", la producció i edició dc Ics quals s'independitza dc la professió, sinó 

com a fomllllador dc codis i pautes gràfiques gcncralitznblcs. 

Està clnr, <lones, que tot això no ens convoca a pensar solament en una qliesti6 

d'i nstrurncnlal i canals. Els aspectes d'ordre creatiu i li ngUíst i e suren inevitablement, car el 
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canvi tecnològic planteja allò relatiu a Ics interaccions dc In fo rma i la tecnologia. També, 

òbviament , ens condueix a reOcxions c;obrc Ics repercussions d'aquests canvis 

tccnoculturals; rcOcxions que poden -i haurien d'anar més enllà dc ls prejudicis tecnofílics 

o tccnofòbics. 

Ln prominència dc la imtttgc i dc Iu informadó visual 

El nostre món parla amb imatges. Oit d'una altra manera ; existeix una clara preferència per 

la c~tpacitat comunicativa sintètica dc la imatge i dels gmlïsmes. Aquesta prominència de la 

imatge s'expressa dc manera especial en els dominis dc la vida quotidiana; en el consum , 

en el treball , en el lleure i per tant en tols els seus proòuctcs. D'aquest fenomen en resulta 

un paper més destacat del disseny gràfic i dc la comunicació visual en la configuració 

general de l'entorn, sigui físic o més específicament visual. 

Una de les àrees dc treball on en els últ ims anys ja s'ha fet palès aquest nou paper del 

disseny gràfic ha estat en els .\Í.\temes cl'iclentijicadrí destinats a comunicar visual ment 

qualitats i atributs sigui dc productes sigui d'empreses o institucions. Podem dir que, a 

través de la identitat corporativa, la cullurn projcctual ha envaït i transfonnat un camp dc Ja 

comunicació dominat, fins aquesta irrupció, per a la lògica temporalment discontínua i 

espaiat ment fragmentada dc la publicitat 

Una all rn àrea dc necessitat creï xcnt dc comunicació gràlica es troba en els mateixos 

productes. La microelectrònica ha minimitzat cllwrdwarc de molls nous i vell s productes 

dc manera que gairebé els ha reduït a supcrlkil'S d'li<;. Un telèfon, un fax, una cadena 

musical, els comandaments dc TV, etc són cada cop menys un volum i cada cop més una 

superfície informati va que planteja problemes d'inlcl.lccció i intcracluació. Com fer 

comprensibles aquests aparells i com fer fàcil operar amb ells constitueix el camp dc 
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treball del di' \eny cie la interface i la seva formulaci6 gràfica. De fet.ja ha estat apuntat 

que la interacció entre el programa infom1àtic i l'usuari es una problemàtica preferentment 

dc comunicació gràfica. Ara diem que la intcrncció entre els objectes i l'usuari, en allres 

moments domini exclusiu del dissenyador indust1 ia l, és en aquests moments un territori 

quan més V<l rnés compnrtit entre el dissenyador industrial i el gràfic. 

Cal fer esment aquí del disseny dc .\i.\leme.\ d'iJ~fimnacif). La dilïcullat en comprendre 

( llcgi r) el funcionament operat i u dc realitats complex e~ com ara el manual d'ús d'un 

aparell , uns horaris i itincrnri de transport,l'cstructura espaia! d'un aeroport, un pla 

d'ensenyament, el cicle reproductiu d'un detenninat insecte o un connicte tcnitorial-ètnic 

atorga un paper especial als plànols, esquemes, diagrames, etc; fom1es dc representació 

gr~1lica <¡uc intenten fer més llegible una realitat quotidiana i un m6n aclaparats pel volum 

d'informació. 

I .'cxtensi6 dc la lògica dc la inrormació, dc la comunicació i dc l'abillament visual a la 

concepció i conlïg.mació ocis espais està donant peu al naixement d'un no camp dc trebal l 

gràfic; el di\.\C:nr cie l'emom. Sobre tol preocupat pels ni vells d'asscquibilitat dels espais 

públics. el di,.~cny dc l'cntom a"pim a plantcjcr sc dc manem més integrada la interacció 

aml> l'cntom a través dc sistemes d'informnció, direcció i orientació; sistemes 

d'interpretació (en museus, exposicions, etc); i sistemes d'identificació i d'ambientació 

(fitcc;cmblcmàtiqucs). El òisscny gràfic incorpora una dimcnsi6 comunicativa a l'entorn 

que també el situa en una relació diferent dc diàleg amb l'arquitectura i l'interiorisme. 

lleus aquí, doncs, unn altra modificació en el perfi l dc la professió; una modificació que 

passa per l'augment d'implicació i la responsabilitat del disseny gràfic en el camp de la 
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comunicació institucional, del disseny del prmlucte i del disseny dc l'entomi que, per tant, 

altern la relació amb la publicitat, el disseny industrial i l'arquitectura. 

El disseny d'estratègics 

Un altre camí dc modificació del paper tradicional del disseny apunta cap a l'abstracció del 

mètode i la cultura projcclual i l'adquisició, per part d'aquesta, d'un paper més destacat en 

Ja planificació o disseny d'estratègics i serveis. 

En la mesura que el disseny s'ha demostrat eficaç en la fonnalitz.1ció d'objectes, espais i 

missatges gràfics, la seva intl uència comença a fer-se notar en les àrees de gestió i decisió. 

El domini dc Ics tecnologies dc la forma i la importància que aquestes tenen contribueix. a 

que emergeixi des del disseny la voluntat dc participar en la concept ualització dc la 

identitat corporativa més que no pas -o simplement- la seva resolució visual; o la resolució 

dc prestacions i serveis més que no pas la fonnalittació d'objectes. Aquest fenomen s'ha 

obscrvatja dc manera notable en clterrit01 i d<.·lc'> l''\l 1 atègics d'identitat corpora l i va, i es 

comença a fer palès en el disseny dc serveis culturals i comercials i en el de la planificació 

mediambiental. 

Aquest fenomen respon a la tendència a ocupar sc, també des dc Ja cultura del disseny, del 

.w.ftware cultural en un procés que podria guardar algun paral.lelisme a com des de 

l'arquitectura s'han genemlurbanistcs, planificndors i ideòlegs de Ja ciutat. Com diu 

Umbert o Eco "Ja societat del pnssattenin un grnn nombre dc problemes relacionats amb el 

seu hardware. La societat industrial modem a vi u, per contra, dc la producció de 

!itiftware". 

* * * 
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Després d'aquests apunts sobre Ics més signili t·:1ti vcs transformacions en o des del 

disseny gràfic podríem arribar a la concl usió que el seu perfil s'ha desdibuixat totalment 

en el sentit que està destinat a abandonar completmnentlc" seves àrees dc treball 

tradicionals. Aquesta seria una conclusió precipitada. Fet i ret, el ctítter i el collage manual 

segueixen existint ; es produeixen i es produiran produclcs tradicionals (és a dir, 

industrials); i el servei del disseny seguirà resolent problemes de rormalització gràfi ca. 

Ara bé, la concepció i l'ensenyament d'aquesta professió no pot ser la mateixa després dc 

constatar una metamorfosi que afecta, ni més ni menys a emissors, receptors, missatges, 

eines, canals, codis, i contextos d'emissió. En aquest sentit sembla evident que els 

continguts f"ormatius dc Ics escoles resten, en un moment on s'ha començat a parlar d'una 

"Bau haus electrònica" (B. E. Biirdek), rnajorit~1riamcnt desfasats. Cal entendre, però, que la 

solució no passa per transformar Ics escoles dc disseny en centres de noves tecnologies 

(tol pcnsmtt en el canvi tccnolè>gic) o en centres dc rormació empresarial (tot pensant en el 

disseny d'estratègics). La veritable transronnnció no consisteix en limitar-sc a introduir 

infornaci6 si no en replantejar sc alguns del apprioris que han dominat el coneixement de 

basc dc la pcd~gogia del •1i!="c'ny gràfic. Així, n tall il.lustrati u, podríem esmcntnr alguns 

d'aquests a priori s caducs: 

. La formació del gralista s'orienta cap a la con I igu• ació d'imatges estàtiques (bàsicament 

impresos). Tanmntcix, l'ord inndorobliga a pcns~H la scqüencialitat i la revista electrònica · 

(o un CD ROM o un altre sistema multi media) incorpora , en la compaginació, la imatge 

en moviment. 

. El disseny gràfic s'ha caracteritzat durant anys pel seu domi de la bidimensionalitat o 

imatge plana. Però ara, més enllà del model visual dc la perspectiva renaixentista, la 

infom1~1ti ca gràlïca és capaç dc representar cspnis visuals en un espectre dc possibilitats 
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molt ampli. O'altra banda. el disseny dc l'entorn (o la mateixa identitat visual en Ics seves 

manifestacions arquitectòniques i d'intcr iorisme) obli guen a un domini del volum i dc la 

tridimcn~ionalitnt que ha estat exdós dc In fo rnwc.:i6 dels grafistes. 

Així arri hem a la evidència que seq iièm:ia. movimcut, profundrlat o volum físic han dc ser 

introdurts en el vocabuh1ri i la sintaxi del dissenyador grMic. 

r~s tracta només d'uns exemples força C\ i<lents. N'existeixen d'altres, com el fet que la 

mental i tnt del dis~cnyador I rndicional s'orient i n la rcsoluc.:ió dc problemes molt 

particularitzats, centrats en peccs o productes individuals. qua nd, per contra, la demanda 

creixent conc;istcix en la rcsoltH.:ió dc sistt·mcs en el marc d'entorns complexos i saturatsde 

mis~atgcs. 

l'crè> per no cxtcndrc'ns en nspt•ctcs que demanarien ser tractats. cadascun d'ells, amb més 

detall. harem dc concloure posnnt èmfasi en In constatació dc l'eixamplament i 

divcrsilïcació del s do mini s tradicionals dc la professió; eixamplament i diversificació que 

plantegen reptes complclmnentnous: des dc la domesticació dc la tecnologia fins a Ics 

possibilitats dc llegibilitat i ordre visual en un cntom i cònicament saturat; des dc la 

generació dc noves pauh~s lingiiíst iques i estètiques li ns al tipus d'inscripció <I el 

dissenyador en aquest escenari tecno cultural. Dit això, no hi ha dubte que, sigui en el 

territori dc la pràctica, sigui en el dc la teoria. rcc;ta moll per fer. 


