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Notes relatives al sistema de matèries I crèdits. 
LÍNIA D'ESPECIALITAT. 
(Estudiants de Disseny d ' Interiors. Disseny Gràfic I Estudis d 'Art.) 

Els estudis necessaris per a obtenir el certificat complet d'especialitat s'han de 
realitzar en tres cursos acadèmics corresponents a tres nivells d'aprenentatge. 

Cada especialitat té un cert nombre de matèries obligatòries corresponents. 
cada una d 'elles a un dels tres nivells. 

La resta de matèries existents són optatives. Cada especialitat ha establert, 
però. un quadre de preferències. 

Cada matèria aprovada té assignat un nombre de punts o crèdits. Aquest 
nombre de crèdits es veurà incrementat en 1 O punts si lo qualificació és 
"excel·lent• i en 5 punts sl és "notable· . 

El certificat complet d'una especialitat s'obté després de tres cursos acadèmics 
complets i una vegada s'ha aconseguit 360 crèdits I s'han superat totes les 
matèries obligatòries d'especialitat. 

En el certificat s'especificarà les qualificacions obtingudes per l'estudiant en 
cada una de les matèries. 

A l'hora de matricular-se. pel que fo o lo confecció del seu horari de classes. 
l'alumne haurà de donar prioritat absoluta o les matèries obligatòries que pugui 
tenir pendent del curs anterior. 

Per o Inscriure's a una matèria obligatòria de tipus seqüencial (ex. Projectes I, 
11. 111) cal haver aprovat la matèria del nivell Inferior abans de passar a un nivell 
superior. Si l'horari ho permetés I l'alumne. sota lo seva responsabilitat. es 
matriculés de dos nivells a la vegada. el nivell superior no quedarà aprovat sl 
abans no ho aprovat el nivell inferior. 

Per a matricular-se al tercer nivell és Imprescindible haver superat totes les 
matèries obligatòries del 1 er. nivell. 

Les matèries obligatòries d'uno especialitat són optatives per ols estudiants de 
les altres especialitats. però coldrà respectar l'ordre de nivells establert. mantenir 
el nombre de crèdits assignat I donar preferència. d 'acord amb la capacitat 
màxima de la matèria , als estudiants de lo pròpia especialitat. 

Coda especialitat podrà proposar un curs suplementari d' "stoge· amb normes 
I criteris específics (curs de caràc ter no obligatori). 
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Diploma d EINA (registre B.E.D.A.) 
Curs de Graduació (4rt. curs) 

Uno vegada acabat el cicle d'estudis corresponent ol ~certificat complet 
d' especlolitor (360 punts o crèdits entre els quals hi hagi els corresponents o 
totes les matèries obligatòries de l'especialitat). l'estudiant que vulgui obtenir el 
Diploma d'Elna vàlid pel registre B.E.D.A. (BUREAU OF EUROPEAN DESIGNERS 
ASSOCIA TIONS). haurà de matricular-se per portar o terme el Curs de Graduació. 

Aquest Curs comprendrà activitats d'índole diversa, dins i fora de l'escolo. lo 
finalitat de les quals serà l'augment del domini sobre els problemes propers o 
les afeccions professionals específiques de coda estudiant. 

El Curs de Graduació conclourà amb lo presentació i aprovació del Projecte 
de FI de Correra. 

Està previst que lo durada global d'aquest Curs sigui d'entre vuit i dotze mesos. 

Normativa: 

1. Podran matricular-se per o Iniciar el Curs de Graduació els estudiants en 
possessió del "'certificat complet d'especialitat". 

Lo matrícula Inicial cobrirà exclusivament els drets d'Inscripció corresponents 
o lo presentació del Projecte de fi de Correra (P.F.C.). 

2. El Curs de Groudoció constarà de dues ports independents. les quals es 
podran desenvolupar de formo porol·lelo. 

3. La primera port o grup d'activitats consistirà en lo participació de l'estudiant 
en tallers, concursos o seminaris organitzats per Eina durant l'any acadèmic. 

L'estudiant podrà triar lliurement els aprenentatges que més convinguin o 
les seves afeccions o tendències. però haurà de respectar. en tot cos. les 
normes d'inscripció. assistència i valoració establertes. 

El conjunt d'activitats corresponents o aquesta port del Curs de Graduació 
haurà de permetre o l'estudiant l'obtenció de 150 crèdits complementaris 
o sumar als 360 jo obtinguts durant els tres anys d'especialització. 

4. Lo segona port del Curs de Graduació consistirà en lo preparació i redacció 
del Projecte de Fi de Correra. 

El P.F.C. podrà ser real o imaginari. i la línia de treball o lo seva orientació 
podran tenir un caràcter més o menys teòric segons el cos. 
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Es preveu la possibilitat de treballs sobre propostes projectuals purament 
especulatives, i també sobre problemes de disseny propers a la reafitat normal 
de la professió, o bé, fins i tot. la presentació com a P.F.C. de treballs realitzats 
pels estudiants a través d'encàrrecs exteriors reals, sempre que el suport teòric 
i l'exposició del procés tinguin una altura adequada. 

· Per a l'elecció del tema i per al seguiment del treball, l'escola recomana 
l'assessorament d 'un Mor, encara que això no és preceptiu I correrà exclusivament 
a càrrec de r estudiant. 

Triat el tema, aquest haurà de ser presentat a la Secretaria de l'Escola mitjançant 
un Informe en el qual s'expliquin les Intencions bàsiques I la ITnla prevista del 
treball, perquè el Consell d 'Escola pugui donar-hi el vist-i-plau i fer les 
observacions pertinents. 

La redacció del P.F.C. podrà tenir lloc durant el període de participació de 
l'estudiant en les activitats triades per a l'obtenció dels 150 crèdits exigits en 
el punt anterior. 

5. Una vegada obtinguts els 150 crèdits complementaris I redactat el Projecte 
de fi de Carrera. l'estudiant sol·licltarà a Secretaria la presentació d 'aquest 
davant un tribunal de valoració nomenat "ad hoc· per l'Escola. 

En la designació dels components del tribunal Intervindran el Director i el 
Cap d 'Especialitat corresponent i seran consultats el Consell d'Escola i el 
tutor del P.F.C. (quan aquest existeixi). 

6. Reunit el tribunal. examinarà el P.F.C. i en farà una valoració raonada. 

Si el P.F.C. resulta qualificat ·apte· , l'estudiant s'haurà graduat com a mestre 
d 'Eina en l'especialitat corresponent. Aquest títol o Diploma d'Elna, serà 
vàlid pel registre B.E.D.A. 

Nota: 

Els ex-alumnes d 'Eina que finalitzaren els seus estudis d'especialitat abans del 
Curs 1987-88 i que vulguin el Diploma de l'Escola podran obtenir-lo com fins ara, 
amb la redacció, presentació i aprovació del Projecte de Fi de Carrera. 

En el cas que aquests ex-alumnes vulguin accedir al registre B.E.D.A. hauran de 
completar el Curs de Graduac ió, d 'acord amb la present normativa. 

Barcelona, març del 1988. 
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---------

NORMATIVA SOBRE LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE FI DE CARRERA 

Només podran presentar Projectes de fi de Carrera aquells alumnes que estiguin 
en possessió dels 360 crèdits del Certificat Complet d 'Especialitat i hagiun obtingut 
els 100 crèdits del Curs de Graduació. 

Els passos que l'alumne haurà de seguir a l'hora de la presentació del Projecte 
de fi de Carrera són els següents: 

1. Pagar els drets d 'Inscripció corresponents a la presentació del Projecte de 
Fi de Carrera. (Aquests drets caduquen automàticament als dos anys.) 

2. Presentar al Cap del Departament un informe d'un a tres folis d 'extensió 
(xifra orientativa) on es faci un resum del treball que l'alumne vol efectuar. 

3. Al cap d 'uns dies el Cap del Departament comunicarà a l'alumne la seva 
decisió respecte a la proposta de projecte. 

4. Quan el Cap del Departament hagi donat el seu vist-i-plau l'alumne procedirà 
a l'elaboració del projecte (un curs). 

S. Després del temps necessari per l'elaboració del Projecte de FI de Carrera, 
la secretaria avisarà l'alumne quan faltin dos mesos per a la convocatòria. 

6. L'alumne haurà de presentar una memòria de cinc folis d 'extensió (xifra 
orientativa) quinze dies abans que es reuneixi el tribunal per corregir el 
Projecte. 

7. El dia de la correcció l'alumne haurà de ser present per defensar el seu 
treball . 

8. Si el projecte és qualificat d 'apte. es concedirà el Diploma d 'Eina en l'acte. 

març del 1993 
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Matrícules I quotes per al curs 1993-94 
Estudiants d ·especialitat. 

Per a ingressar a l'escola i formalitzar la seva matrícula. cal haver superat tes 
proves d 'accés. així com assolir un nivell d'estudis de COU o similar. 

Abans de començar el primer curs l'estudiant ha d'abonar a EINA una quantitat 
global en concepte d 'admissió I matrícula. En els cursos següents, la quantitat 
a abonar només és en concepte de matrícula. 

El primer dia de cada mes del curs acadèmic (octubre a juny ambdós 
inclusivament), l'estudiant ha d'abonar a EINA una quota mensual. 

La matrícula I mensualitat "standard" cobreixen les matèries obligatòries del 
curs I altres d 'optatives (preferenclalment del nivell corresponent) fins un nom
bre de 1 00 crèdits. 

Els crèdits que resten s'obtindran bé amb notes de ·notable" o · excel-lent•, bé 
amb ta matrícula i seguiment d 'altres matèries optatives. Si l'alumne aconsegueix 
en un any més dels 120 crèdits mínims per passar curs, els crèdits sobrers 
s'utilitzaran de cara a satisfer els requisits del quart curs (Projecte de FI de 
Carrera). 

En el cas que un professor d'una matèria accepti la Incorporació d'un estudiant 
a mitjans del curs acadèmic. ets drets de matrícula seran els corresponents al 
curs acadèmic normal. 

La matrícula · standard" cobreix de manera exclusiva les matèries triades a 
començament de curs. La baixa en una d 'aquestes matèries comporta la 
pèrdua dels drets de matrícula. Per a Inscriure's a una nova matèria. caldrà 
abonar, aleshores. els drets de matrícula I quota corresponents. 

Els drets d 'escolaritat es poden perdre per falta d'assistència reiterada, o bé 
per manca de pagament de les quotes mensuals. 

El fet de tenir més de tres rebuts mensuals pendents comportarà l'anuHació del 
curs. 

Si un alumne es dóna de baixa en algun moment durant el curs. perdrà el dret 
de retorn de l'Import de la matrícula. 

Posteriorment a l'obtenció del certificat complet d'especialitat, l'estudiant podrà 
matricular-se per a la realització del curs de graduaci6, el qual estarà compost 
per un projecte fi de carrera I el seguiment de tallers pràctics I seminaris per un 
valor total de 100 crèdits. 
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Un cop assolits els 1 00 crèdits i aprovat el projecte fi de correra (50 crèdits) 
l'escola lliurarà el Diploma d'EINA, vàlid pel registre BEDA (Bureau ot Europeon 
Deslgners Associations). 
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Notes relatives ol sistema de matèries I crèdits. 
Estudiants que no vulguin seguir una línia d'especialitat. 

L'estudiant que vulgui matricular-se a EINA sense complir les línies d'especialitat 
establertes podrà obtenir el diploma d 'estudis Interdisciplinaris d'Art, Disseny. 
Imatge i Comunicació en acomplir les següents condicions: 

Coldrà obtenir la suma de 480 crèdits com o mínim. 

Entre els crèdits s'hauran d 'obtenir els corresponents o almenys 3 de les 
matèries considerades obligatòries. (uno per especilltot). Per a l' elecció 
d'aquestes matèries s'haurà de respectar l'ordre de nivells establert, 
consultant el respectiu cap de departament. 

Entre els crèdits mínims s'hauran d'obtenir també els corresponents o les 
següents matèries: 

Història de l'Art. 

Art contemporani. 

Crítica. 

Introducció als estudis literaris. 

Art I Poètica. 

Introducció a la Comunicació. 

Una vegada obtinguts els crèdits necessaris, l'estudiant haurà de proposar 
al Consell Directiu d'EINA un temo de treball a realitzar en forma de tesi. 
Acceptat el tema pel Consell i realitzat el trebalL aquest serà exposat davant 
un tribunal creat ·ad hac· . 

Quan el treball de tesi rebi del tribunal la qualificació d 'apte, l'estudiant 
disposarà d'un certificat on s'especificaran les qualificacions obtingudes en 
coda uno de les matèries. 
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PREUS CURS 1993-1994 

Estudiants d ·especialitat. 

Admisi6 i matrícula stondord ler. curs ...... .. ............................... . 

Matrícula stondord 2on. I 3er. curs .............................................. . 

Quota mensual stondard 1 er .• 2on .. 3er. curs ...................... ..... . 

Matrícula assignatures optatives (no standard) ........................ . 

Quota mensual 

Matrícula Projecte fi de carrera .................................................. . 

ESTlJDIS INTERDISCIPUNARIS 

105.000.-

58.000.-

34.000.-

3.000.-

1.500.-

30.000.-

Tallers motins Matrícula 1 Taller ......................................... 23.000.-

Estudiants que 
hagin abonat la 
matrícula de 6 
tallers Intensius 
(150.000.- ptes.) 
veuran disminuïda 
lo matrícula 
d 'altres tallers 
en un 25%. 

Quota mensual 1 Taller .............................. 12.000.-

Matrícula 2 Tallers ........................................ 28.000.-
Quota mensual 2 Tallers. ............. ... .. ... .... .. . 14.000.-

Matrícula 3 Tallers ........................................ 34.000.-
Quota mensual 3 Tallers ............................. 17.000.-

Matrícula Taller GRAVAT .......................... .. 
Quota mensual Taller GRAVAT ................ .. 

27.000.-
13.500.-

Tallers Intensius (1) Matrícula per Taller (10 sessions) ............. .. 25.000.-
(tardes) Descompte per alumne EINA (5.000.-) 

Teòriques (l) Matrícula . l assignatura 
2 . 
3 o més · 

Tallers 1 Trimestre ............................................................................ . 

(1) No hi ha quota rnensuol 

50.000.-
65.000.-
75.000.-

30.000.-
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Departament de Disseny d ' Interiors. 
Cop de Departament : Pep Alemany. 
Professor adjunt ol Departament Ramon Domènech 

En aquest departament s'agrupen les matèries de caràcter pr6ctlc relacionades 
directament amb lo decoració o disseny d'Interiors. 

Llista de matèries obligatòries 

Olbulx argultectòojc 

Curs de dibuix enfocat especialment o lo representació de conjunts I elements 
ambientals. 

Professores : Montse Rlbos. Ulion Trobada. 
Crèdits : 15. 
Matèria pràctica : Nivell 2 

Oibulx tècnic i construcció 

Aprenentatge de sistemes de representació normals en lo pràctica projectuol. 

Professor : Doméoec Peroferrer 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica : Nivell 1 
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Aparadorisme 

Curs d'introducció o diferents aspectes de l'ambientació efímera. 

Professor : Josep Aragall 
Crèdits : 15 
Matèries pràctiques : Nivell 3 

Escenografia 

Curs pràctic consistent en la realització de dos projectes escenogràfics: el pri
mer a partir d'un text dramàtic i el segon en funció d ' un oconteixement social. 

Professor : Andreu Rabal 
Crèdits · 15 
Matèrip pràctica : Nivell 2 

Geometria descrjptjva 

Exercicis de perspectiva geomètrica i sistema diètric dirigits o lo representació 
de l'arquitectura. 

Professor : Enric Steegmonn 
Crèdits . 10 
Matèria teòrico-pròctico Nivell 1 

lntrodL.:cció o la Tecnologia 

Matèria introductòria a l'estudi de les relacions entre els problemes ambientals, 
els coneixements físics i els recursos materials. 

Professor : Anton Alstna 
Crèdits : lO 
Motèna pràc tica Nívelt 1 
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Projectes I 

Aprenentatge del disseny d 'interiors o través de lo realització pràctica d 'exercicis 
amb el corresponent assessorament tècnic . 

Professors : Antoni de Moragas - Irene Sónchez. 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Tecnologia 2on. nivell 

Coneixement dels materials propis de la construcció d 'ambients I de les tècniques 
d ' utilització. 

Professor : Ramon Domènech 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 

Projectes 11 

Continuació de "Projectes 1 .. 

Professor : Josep Alemany 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 

Tecnologia 3er. nivell 

Continuació de "Tecnologia 2on. nivell .. 

Professores : Mercè Badol. Carmino Sanvisens 
Crèdits : 10 
Matèria pràc tica : Nivell 3 
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Projectes 111 

Continuació de ·Projectes 11" 

Professors : Miquel Espinet. Cormina Sanvisens 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 3 

Visites d'arquitectura 

Aprenentatge o través de l'observació I lectura d'obres i processos existents. 

Professor : Pere Armadas 
Crèdits : 20 
Matèria teòrica : Nivell 1, 2 i 3. 
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Matèries optatives d 'altres departaments recomanades per als estudiants de 
l'especialitat de Disseny d ' Interiors. 

Arquitectura Contemporània (nivell 2 i 3). 
Art Contemporani (nivell 1, 2 I 3). 
Cal·ligrafla (nivell 1. 2 I 3). 
Crítica (nivell 2 I 3). 

Dibuix (nivell 1, 2 i 3). 
Història de l'Arquitectura (nivell 1. 2 I 3). 
Història de l'Art (nivell 1, 2 i 3). 
Introducció als Estudis Uterarls (nivell 1, 2 I 3). 
Tècniques sobre paper (nivell 1, 2 I 3). 
Teoria de l'Art I del Disseny (nivell 1). 

Visites d'Art i Disseny (nivell 1, 2 I 3). 
Volum (nivell 1. 2 I 3). 
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Departament de Disseny Gràfic. 

Còps de Departament : Claret Serrahima i Josep M. Mir. 

El planteig fonamental d 'aquest departament consisteix en proporcionar a 
l'alumne, mitjançant les matèries obligatòries, els coneixements bàsics de tècnica, 
metodologia I llenguatge gràfic per tal que. amb l'ajut de les matèries optatives 
que triï. pugui trobar la seva pròpia via d ' expressiò i pràctica professional dins 
l'ample camp de possibllltats que ofereix el món de la comunicaciío visual. 

llista de matèries obligatòries 

Arts Gràfiaues 1 

El programa del curs contemplo la història i coneixement de les tècniques 
d ' impressió. la història del paper. l'estudi i coneixement dels diferents tipus 
d ' interrelació poper-tècniques d 'impressió i l'aplicació pràctica del treball del 
dissenyador a la indústria gràfica. 

Professor : Jaume PuJagut. 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 (2on. i 3er. trim.) 
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Col·ligrafio 

- - --- --

Un curs pràctic en el qual moveu la ploma per a produir gruixuts I prims, espaieu 
bé els signes que feu i apreneu la Importància de l'elna (plomo, conya, pinzell 
i d'altres) i el suport. També apreneu l'escripturo des dels romans (la columna 
de Trajà) fins ol Renaixement (la itàlica cancelleresca), el coneixement de la 
qual' dóna uno perspectiva ol desenvolupament de la tipografia. 

Professor : Keith Adams. 
Crèdits : 15 
~Matèria pràctica : Nivell 1. 

Prolectes 1 

Aquest curs proposo la resolució progressiva de projectes de diferents graus de 
dificultat. Exercicis curts i preferentment basats en solucions tipogràfiques I de 
color. Sofisticació. Bo i mal gust i sentit de l'humor. 

Professor : Ricard Badia 
Crèdits : JO 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Recursos I materials 

Curs pràctic en el qual s'estudiaran diversos materia ls i la seva aplicació. A 
través de diferents exercicis es plantejaran els trucs. recursos tècnics I possib les 
solucions per a lo resolució d'uno moqueta adequada o l'hora de presentar un 
projecte. 

Professora : Anna de Tord 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 
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lfècnjaues de Disseny Gràfic 

- -------

L'assignatura té per objectiu proporcionar un coneixement teòrico-pràctic de 
les diferents tècniques necessàries per a endegar tot tipus de projectes de 
disseny gràfic. 

Professors : Josep M. Mir i Claret Serrahima 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Tècnjaues de realització d' orioinals 1 

Introducció a les tècniques bàsiques de l'elaboració I presentació d'imatges, 
en funció de la seva posterior reproducció. 

Professor : Xavier Alemany 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Tiooorafia 1 

Introducció teòrico-pràctica a la tipografia. Anàlisi de les tipologies de l'alfabet 
llatí comparat amb d'altres escriptures . Tipografia expressiva I funcional. 
Coneixement tècnic de la tipografia. 

Professor : Josep Babiloni 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 
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Arts Gròfiaues 2 

Coneixement de la teoria i la pèctica de la impremta: les diferents tècniques 
d 'impressió, paper. reproducció. composició de textos i noves tecnologies. El 
curs inclou visites a centres de producció I debats-col·loqui amb professionals 
del ram. 

Professors : Francesc Casamajó i Antoni Casas 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 

Fotografia 

L'assignatura ofereix una panoràmica del moment actual en el món de la 
fotografia professional. 

Professor : Manel Esclusa 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica : Nivell 2 

Identitat j Imatge Corporatjya 

Aquest curs es proposa introduir al coneixement del fenòmen de la comunicació 
corporativa i fomentar tant la capacitat d 'anàlisi dels problemes com la 
competència en les respostes de disseny. Temes: marca i sistemes d'identificació 
visual. aplicacions a suports i llenguatges gràfics. manuals i normatives d'ús 
d ' una imatge. etc. 

Professor : Oriol Plbernat 
Crèdits : 10 
Matèria teòrica : Nivell 2 (de març a juny) 
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Projectes 2 A 

- - -----

El~ curs treballo el coneixement del disseny des del punt de vista pràctic. 
desenvolupant dues o tres solucions (a nivell d 'esbós) per a coda un dels 
conceptes proposats; I des del punt de vista gramatical. fent servir amb rigor 
els elements bàsics de lo composició. 

Professor : Josep Bogà 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 (2on. i 3er. trimestre) 

Prolectes 2 B 

Les classes es fonamenten en l'experimentació d 'un mètode de treball. basat 
en l'anàlisi prèvia de l'objecte de disseny proposat. a fi de plantejar les solucions 
possibles abans d 'encetar el treball de resolució gràfica pròpiament dit. 

Professor : Manuel Outumuro 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 (2on. trim.) 

Prolectes 2 e 

El curs contemplo dues línies de treball: lo lmprovització com a eina de treball 
i lo "transposició" al llenguatge gràfic de contingut enunciats en altres llenguatges 
i formes expressives. 

Professora : Pati Núñez 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 (3er. trim.) 
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rrècnlaues de realització d'originals 2 

L'objectiu del curs és que l'alumne aprengui un sistema de treball, que ei permeti 
realitzar un projecte I lo preparació del mateix com original adequat per ésser 
reproduït. 

Es realitzaran exemples pràctics de com preparar un projecte i l'original per a 
diferents sectors i destinats a altres suports que no siguin el poper. com són: 
bosses. pockoging, suports de senyalització. i naturalment. opuscles. papereries, 
etiquetes, etc. 

Es complemento el curs amb visites o diferents industrials de diversos sectors de 
lo producció gràfica. 

Professora : Carme Vives 
Crèdits : lO 
Matèria pràctica : Nivell 2 

Tipografia 2 

Curs teòrica-pràctic on s'analitzarà l'expressivitat I significació de lo tipografia 
com o vehicle de comunicació. l la seva adequació formal, tant en el missatge 
com en el suport en que s'aplico. 

Professora : Sonja Henseleit 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 (lr. i 2n. trimestre) 

Comunicació 

L'objectiu de l'assignatura és desenvolupar els valors d'honestedat i objectivitat 
dins del disseny gràfic; així com un sentit de responsabilitat social i cultural. 

Les classes es centraran en les àrees de disseny editorial. disseny de revistes. 
identitat corporativa i packaging. 

Professor : Fernando Gutiérrez 
Crèdits : 10 
Matèria teórico-pràctlca : Nivell 3 (3r. trimestre) 
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Fotografio aplicada 

Cürs pràctic en el qual. o través de diferents exercicis, s' utilitzo lo fotografio com 
o punt de partida per o lo realització d 'originals de disseny gràfic . 

Professor : Monel Esclusa 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica : Nivell 3. 

La gestió del Disseny 

El curs introdueix o l'alumne en el coneixement dels aspectes generals de la 
gestió del disseny, com són: la direcció de projectes, elaboració de pressupostos, 
direcció d 'equips de treball, tècniques de negociació I presentació de projectes. 
etc ... 

Professor : Conrad Llorens 
Crèdits : 10 
Matèria teòrica : Nivell 3 (3er. trimestre) 

Proiectes 3 A 

Anàlisi d 'Informes de direrents encàrrecs (propostes concretes i desenvolupament 
de les possibles solucions o nivell professional. Anàlisis conceptuals I tècnics. I 
contactes Interdisciplinaris (amb tipògrafs, il·lustrodors, fotògrafs, etc.). 

Professor : Lluís Morlllos 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 3 
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!projectes 3 B 

Seminari dedicat al coneixement i la posta en pràctica de diverses tècniques 
del disseny I la imatge. 

L'objectiu és potenciar la llibertat de recursos creatius, l'experimentació i la 
capacitat d'autoanàlisi I avaluació, sense perdre de vista el rigor en el 
plantejament i resolució dels exercicis proposats. 

Professor : Amèrica Sónchez 
'crèdits : 1 o 
Matèria pràctica : Nivell 3 (1 er. trim.) 

Projectes 3 C 

Introducció a la metodologia del disseny: Anàlisi de propostes concretes, estudi 
de diferents solucions gràfiques a un mateix problema, conceptualització I 
discussió d 'idees, desenvolupament d 'un encàrrec. 

Professor : Mario Eskenazi 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 3 (2n. i 3er. trlm.) 

Tipografia 3 A 

La tipografia serà l'eix conductor de la classe tant des d 'un punt de vista 
pràctic -en lo realització de projectes- com teòric. 

Professor : Poblo Martín 
Crèdits : 10 
Matèria pràc tica : Nivell 3 (1 r. i 2n. trim.) 
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rfjpoç;¡rafja 3 B 

Tipografia 3 està dedicada a la tipografia del llibre. té un caràcter essencialment 
teòric i s'articulo en tríptic: 

1. Història cultural i estètica de lo lletra com a base dei coneixement 
l'apreciació crítica de les famílies tipogràfiques actuals; 

2. Principis fonamentals de composició de text (comuns a qualsevol opció 
de disseny) per o lectura seguida; 

3. Introducció a les estètiques històriques del llibre. 

Professor : Josep M. Pujol 
Crèdits : 10 
Matèria teòrico-pràctica : Nivell 3 (2on. trim.) 

Llista de matèries optatives 

Disseny I ll ·lustració per ordinador 

Exposició de les possibilitats expressives que permet l'aplicació de l'ordinador 
en els processos de disseny gràfic i explicació dels fonaments tècnics d 'aquesta 
nova pràctica. 

Profes~or : Lluís Guardons. 
Crèdits : 15 
Matèria teòrico-pràctica: Nivell 2 (ler. trím.). 
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El d isseny en lo teleyjsjó 

Aplicació del disseny gràfic ol camp de lo televisió y del vídeo: tractament de 
les imatges fixes. introducció ols tractaments d'imatge bàsics en el vídeo, 
desenvolupament d 'Imatges en moviment. realització d ' un story boord . 

Professora : Neus Grabulosa 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica: Nivell 3 (1 er. trim.) 

Redacció 1 

Curs dedicat al perfeccionament de rexpresió escrita . Classes teòriques I 
pràctiques amb sortides pedagògiques per o explicar per escrit l'Indret visitat, 
el disseny observat i les modificacions a aquell disseny que fa ria l'alumne. 

Professor : Ramon Barnils 
Crèdits : 15 
Matèria teòrica : Nivell 1 (1er. i 2on. trim.) 

Redacció 2 

Continuació de Redacció 1 

Professor : Ramon Barnils 
Crèdits : 15 
Matèria teòrica : Nivell 2 (l er. trim.) 
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Expressió plàstica 

Aquest primer any, consistiria en exercicis d 'aprenentatge en el dibuix I 
manipulació de diferents volums a partir del color. d 'Imatges gràfiques, etc .... 

Professora . Nona Humbert 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Introducció a la tecnologia 

Matèria Introductòria en l'estudi dels materials, el seu comportament físic, possibles 
manipulacions i els diferents acabats. 

Professor : Jordi Garreta 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 

Projectes 1 

Introducció a la pràctica projectual a partir de la realització progressiva de 
diferents exercicis. Curs, on comennçarem a aprendre, a desenvolupar I a 
presentar les nostres idees. 

Professors :Josep Uuscà, Ferran Margui, Jorge Pensi 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 
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tlista de matèries optatives 

Conferències 

Tindran un caràcter obert o totes les especialitats de l'escolo EINA, I estaran 
englobades o les conferències dels dijous. que actualment s'organitzen. 

Dibuix 

Veure Departament d 'Art. 

Professor : Francesc Artigau 
Crèdits : 10 
T oller : Nivell 1 

Dibuix tècnic i construcció 

Veure Departament de Disseny d 'Interiors 

Professor : Domènec Peraferrer 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Història de l'Art 

Veure Departament de Teòriques 

Professor : Som Abroms 
Crèdits : 20 
Matèria teòrica : Nivell 1 
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'Història del Disseny 

Seminari sobre la història de la concepció de la forma dels objectes de 
consum en la societat industrial. 

Professors : Xavier Pouplana - Antoni de Moragas 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Redacció I 

Veure Departament de Disseny Gràfic 

Professor : Ramon Barnils 
Crèdits : 15 
Matèria teòrica : Nivell 1 

'· 

Seminari d'Antropologia Prehistòrica 

Evolució de l'home vista des d 'una perspectiva antropològica. 

Professor : Joan Bastart 
Crèdits : 15 
Matèria Teòrica : Nivell l (ler. Trim.) 

volum 

Treballs plàstics en tres dimensions. Sèrie d 'exercicis teòrics I pràctics a través 
dels quals s'aprofundirà en les relacions forma-espai. 

Professor : Albert Valera 
Crèdits : 10 
Taller : Nivel l 1 
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Worksboo 1 

Desenvolupament per part d 'un professional d 'un projecte concret amb els 
a lumnes i d 'una durada d 'una setmana. 

Professor : André Ricard 
Crèdits : lO 
Matèria Pràctica : Nivell 
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Departament d 'Art 

Caps de Departament: Maria Girona i M. Antònia Vilà 

L'especialitat d 'Art es proposa orientar i estimular l'alumne en la recerca dels 
seus propis mitjans d ' expressió visual, gràcies a la realització de treballs I exercicis 
on pugui manifestar-se I desenvolupar-se la seva personal manera de fer. 

La programació dels diferents cursos I tallers està orientada cop ol coneixement 
de les bases essencials del treball de cada matèria i l'aprofundiment de les vies 
pròpies de solució dels problemes plantejats, en els quals Intervenen factors 
conceptuals I tècnics. Per a aquest fi , els professors proposen temes i exercicis 
diversos d 'un grau de complexitat progressivament accentuat. L'alumne haurà 
de resoldre' ls d'una manera lliure, però raonada, recercant sempre la coherència 
entre plantejament I resultat final. 

Els estudiants d'art, donada lo major flexibilitat que els és pròpia, consten d ' un 
primer nivell formatiu (els matins), compost de 4 matèries obligQtòries que caldrà 
completar amb algunes optatives fins o complir els 1 00 crèdits mínims per passar 
a segon I tercer nivell (tallers de la tardo). 

Els tallers Intensius, d'uno durada de 5 setmanes codo~cun, variaran d'un any 
a l'altre. 

Els alumnes que han obtingut els crèdits corresponents al primer nivell, podran 
passar ols tallers de la tardo. Els que s'Inscriguin exclusivament o tallers, hauran 
de presentar un conjunt de treballs propis per a ser examinats I, sl s'escau. 
acceptats pel professor corresponent, per tol de poder-se matricular. 
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Llista de matèries obligatòries 

Art Contemporani (veure Departament Teòriques) 

Professor : Manel Clot 
Crèdits : 20 
Matèria teòrica : Nivell 1 

El curs té l'objectiu de sensibilitzar I orientar l'estudiant d'art i disseny cap el 
color i l'organització i disseny de la superfície. Això portarà exercicis pràctics 
amb la finalitat de desenvolupar la visió pel color, per mitjà de l'experiència, 
observar l'acció dels colors i sentir el seu parentesc. 

Professora : Maribel Vidal-Quadros 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 (de març a juny) 

Dibuix 

Estudis de proporcionar. a partir de l'observació i anàlisi de models naturals. 
Tècniques bàsiques: llapis i ploma. 

Professor : Francesc Artigau 
Crèdits : 10 
Taller : Nivell 1. 2 i 3. 

31 



EINA Escola de diSseny 1 an 
Av da Vallllidrara 44 bl& 
08017 Ba!QeiOna 
(93) 203 09 23 

!faller de Cal·llgrafia xinesa 

La finalitat d'aquest curs. no és tant l'oprenentagge mimètic de l'escriptura 
xinesa sinó encaminar l'alumne a afrontar-se d 'una altra manera o ta realitat 
artística i possibilitar l'ús d'aquests coneixements en benefici de to seva pròpia 
creativitat. 

Professora : Patrícia Lin 
Crèdits : 10 
Taller : Nivell 3 (octubre a febrer) 

Taller de Pintura 1 

Curs d ' Introducció ols diferents aspectes de ta pintura. 

Professor : Yamandú Canosa 
Crèdits : 10 
Taller : Nivell 1. 

Taller de pintura 3 

El segon curs de pintura s'ha d'entendre com un taller d 'activitat pictòrica on 
s'abordaran els diferents aspectes de la pintura : el color. la composició. el 
suport. les eines. etc .. es contemplaran globalment I d ' una manera personal. 

Professor : Joaquim Chancho 
Crèdits : 10 
Taller : Nivell 3 

Iècnjaues sobre Paoer 

Pràctica I coneixement de dtverses tècniques. materials i etnes que faciliten la 
relació creativa de l'estudiant amb lo naturalesa del paper. e ts seus components 
i variacions. com suport. espat virtual I superficie. 

Professora : Moria Helguera 
Crèdits . 10 
Taller . Nivell 1 
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~orjo de l'Art I del Disseny (veure Departament de Teòriques) 

Professor : Miquel Molins 
Crèdits : 20 
Matèria teòrica : Nivell 1 

Volum 

Treballs plàstics en tres dimensions. Sèrie d 'exercicis teòrics i pràctics o través 
dels quals s· aprofundirà en les relacions formo-espai. 

Professora : Àngels Vilodomiu 
Crèdits : 10 
T oller : Nivell 1 

Volum 

Tallers plàstics en tres dimensions. Sèrie d 'exercicis teòrics I pràctics a través dels 
quals s'aprofundirà en les relacions formo-espai. 

Professor : Albert Volero 
Crèdits : 10 
T oller : Nivell 1 

Taller Gravat 

L' objectiu d'aquest curs és el d'aprofundir en el gravat com a mitjà 
autosignificant. operant amb la seva especificitat com a model de processar 
l'obra gràfica original. i per tant el gravat de creació. 

Professora : Antònia Vilà 
Crèdits : 10 
Taller : Nivell 2 I 3. 

33 



E IN A Escola de disseny I all 
Av de Vai1V1drara ~ b1s 
08017 Barcelona 
(93) 203 09 23 

Llista de matèries optatives 

Laboratori del color 

Aquest curs. eminentment empíric. tractarà de l'observació del color o partir de 
mostres vegetals I minerals. Es trobo el laboratori del color o la naturalesa dels 
materials. L'observació de lo llum 1 lo pigmentació constitueixen lo base de 
l'enteniment cromàtic. 

Professor : Patriclo Vélez 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica : Nivell 1. 2 I 3 

Visites d'Art i Disseny 

Es programaran deu exposicions que tinguin lloc o Barcelona durant el període 
acadèmic. Es prepararan prèviament. 

Posteriorment es tindrà un contacte amb l'artista o dissenyador. bé al seu estudi 
o bé a l'Escolo. 

Professor : Joan Abelló 
Crèdits : 20 
Nivell 1, 2 i 3 

6 Tallers intensius 

Crèdits : 15 cadascun 
Nivell 2 i 3 

Frederic Amat 
Jordi Colomer 
Joan Hernondez Pi)uon 
Ramon Herreros 

Dimecres i dijous. de 3.30 o 6.30. 

Antoni Lleno 
Perejoume 
Albert Ràfols Cosomodo 
Alexandre Tornabell 
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Llisto de matèries d'altres departaments recomanades per als estudiants de 
l'especialitat d'Art. 

Crítica (nivell 2 I 3) 
Història de l'Art (nivell 1 . 2 I 3) 
Introducció als Estudis Literaris (nivell 1. 2 i 3) 
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Departament de Teòriques 

Cop de Departament : Antoni Morí 
Professor adjunt ol Departament : Jesús Martínez Clorà 

El Departament de Matèries teòriques compleix uno funció complementària. de 
reflexió teòrica I abstracta. envers els Departaments d'Interiorisme, Gofisme i 
Art. 

Com o departament independent pretén d 'oferir els coneixements d 'estètica. 
teoria I història de l'ort necessaris per o assolir el judici crític I l'anàlisi de l'obro 
artística. 

Arauitectura Contemporània 

Seminari Introductiu a les tendències arquitectòniques actuals. 

Professors : Esteve Terrades. Gobi Moro I Xavier Pouplono. 
Crèdits : 20 
Nivell 3. 

Art Contemporani 

Estudis monogràfics o sectorials sobre diferents moviments o períodes de l'art 
modern. 

Professor : Monel Clot 
Crèdits : 20 
Nivell 1 
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Crítica 

Una aproximació als diversos mètodes per a la comprensió de l'obra d 'art I del 
judici crític des de l'actualitat fins o lo literatura clàssica. 

Professor : Jesús Martínez Clorà 
Crèdits 20 
Nivell 2 I 3 

Història de l' Araujtectura 

Seminari introductiu ols moviments històrics de l'arquitectura. 

Professor : Xavier Pouplana 
Crèdits : 20 
Nivell 1 I 2 

Història de l'Art 

L'artista està obert I sotmès a una sèrie d'estímuls de tipus cultural, històric, 
social. polític i personal. La història de l'art és un Intent més o menys sistemàtic 
I objectiu. de recrear o reconstruir aquest espès teixit d'Influències que ha 
produït els grans artistes. les grans obres i els grans corrents estètics de la nostra 
tradició. 

Del Barroc a la Segona Guerra Mundial. 

Professor : Sam Abrams 
Crèdits : 20 
Nivell : L 2 i 3 
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11ntroduccjó als Estudis Literaris 

Anàlisi de l'expressió artística (escrita, visual i auditiva) com o síntesi indestriable 
de forma I contingut. Els recursos expressius com o formalització i construcció 
de l'experiència estètica. 

Professor : Sam Abroms 
Crèdits : 20 
Nivell 1 . 2 I 3. 

Introducció a la Comunicació 1 

El curs dóna les nocions bàsiques per a introduir-se al món conceptual de lo 
Teoria de lo Comunicació. ol mateix temps que es revisen fenòmens comunicatius 
concrets. especialment el de la comunicació de masses. 

Professora : Anna Amorós 
Crèdits : 15 
Nivell 1 (3er. trim.) 

Introducció a la Comunicació 2 

Aquest curs es proposa. per una banda. continuar l'anàlisi del fenomen de 
comunicació (principalment aquells que es basen en la imatge) I, per una altra, 
introduir alguns conceptes de metodologia d ' anàlisi que puguin ser útils a 
l'alumne quan hagi d'encarar-se amb qualsevol manifestació comunicativa. 
També s'estudiarà el procés del disseny com un fenomen més de comunicació 
I el situarà en el seu context funcional i social. 

Professora : Anna Amorós 
Crèdit& : 15 
Nivell 2 (3er. trim.) 
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Teoria de l'Art i del Disseny 

Introducció al coneixement del fet artístic, l'origen. matèria , finalitat i ordenació 
de l'obra d'art. 

Professor : Miquel Molins 
Crèdits : 20 
Nivell 1 
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- I TtCNIQUES DE DISSENY GRÀFIC 

TIPOGRAFIA 2 -1er. 2on.lrim .• • 'INT. COMUNICACIÓ 2- 3er. trim. ART CONTEMPORANI 

I PROJECTES 3A I D.G.T.V. 1er. !rim. ,• 'TIPOGR. 38- 2on. trim .• ··'GEST.DEL DISSENY 3er. trim. , . 
TECNOLOGIA 2on. NIVELL REDACCIÓ 2- 1r. trim. . PROJ. 2B - 2n. !rim. , . PROJ. 2C- 3r. trim. , . 
TÈCNIQUES SOBRE PAPER I voLUM 

CAL·LIGRAFIA TÈCNIQUES REALITZACIÓ ORIGINALS 2 

ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA Ha. ARQUITECTURA PROJECTES DISSENY INTERIORS 11 

TECNOLOGIA 3r. nival PROJECTES DISSENY INTERIORS I 

HISTÒRIA DE L'ART PROJECTES DISSENY INTERIORS 111 

LABORATORI DEL COLOR (octubre a febrer) , ·' COLOR (març a juny) I TALLER DE PINTURA I 

TÈCNIQUES REALITZACIÓ ORIGINALS 1 ARTS GRÀFIQUES 2 SEMINARIS 
-- , 

CRiTICA REDACCIÓ 1 - 1er. 2on. !rim. . . ' INT. COMUNICACIÓ 1 - 3er. trim. 

FOTOGRAFIA INT. A LA TECNOLOGIA 

DESCRIPTIVA . FOTOGRAFIA APLICADA 

PROJECTES 38 - 1r. trlm. 

TIPOGRAFIA I ; D.G. ORDINADOR -1r. trim. . . PROJECTES 2A • 2n. i 3r. trim. , 

LABORATORI DEL COLOR (octubre a febrer) ,·l.IMATGE CORPORATIVA (març a juny de 10 a 12) PROJECTES D. INTERIORS 11 

ESCENOGRAFIA PROJECTES O. INTERIORS I 

DIBUIX TÈCNIC i CONSTRUCCIÓ PROJECTES D. INTERIORS 111 

TEORIA DE L'ART I EL DISSENY !VOLUM 

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR : Classes al carrer Anglí, 6 - DIMARTS, 9 a 12 h. - 2on. i 3er. trim. 
GRAVAT : Classes al taller del carrer Palau 6 baixos- DIMARTS, 10 a 14 h. 

·-
------



TARDES 

AULA 
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TAllER DE CAL·LIGRAFIA XINESA (octibre a febrer) 

TALLER DE PINTURA 3 (març a juny) 

=rDISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (2on., 3er. lrim.) 

TALLER PINTURA 3 

EXPRESSIÓ PLÀSTICA 

1 J_rALLERS INTENSIUS I 

2 

3 I VISITES D'ART : DISSENY 

4 TECNOLOGIA ter. ANTROPOLOGIA (ter. llim.) - -
Oc. T HISTÒRIA DEL DISSENY (2on. 3er. lrim.) 

1 TALLERS INTENSIUS I 
2 

3 
·- ·- -

4 PROJECTES ter. 
-· -

Dj. T VISITES D'ARQUITECTURA (2 di pus al mes a concretar en el tauler) 

1 

2 

3 
r--

4 

Dv. T 

I 
-

I 

- -
-



EINA Ellcola da du;seny I a11 
Av da VallviC:trora 44 bts 
08017 Barcelona 
(93) 203 09 23 

ÒRGANS PIRECDUS PE L'ESCOLA 

JUNTA RECTORA <ASSOCIACIÓ EINA) 
A. Ròtols Cosomoda Degà 

Pep Alemany 
Miquel Espinet 
Marta Girona 
Joan E. Lohosa 
Toni Morí 
Toni Miserachs 
Mercè Valeri 

Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
Miquel Espinet Director 

Mercè Valeri 
Mailo Forré 
Glòria Mompin 
Antoni Chicono 

CONSELL D'ESCOLA 
Miquel Espinet 
Pep Alemany 
Maria Girona 
Toni Moñ 
Claret Serrohimo 
Ramon Domènech 
Josep M. Mir 
Antònia Vilà 
Jesús Martínez Clorà 
Mercè Valeri 
Som Abroms 

Secretària de Direcció 
Administració I 
Secretaria de l'Escolo 

Director 
Cap. Dept. D. Interiors 
Cap. Dept. Art 
Cap. Dep. Teòriques 
Cap. Dept. D. Gràfic 
Prof. Consell (D. Int.) 
Cop. Dept. D. Gràf. 
Cap. Dept. Art 
Prof. Consell (Teòriques) 
Secretària del Consell 
Cap d'Estudis 

CAPS DE DEPARTAMENT 
Pep Alemany Dept. D. IINTERIORS 
Maria Girona 
Antònia Vilà 
Toni Morí 
Claret Serrohimo 
Josep M. Mir 

CAP D'ESTUDIS 
Som Abroms 

Dept. ART 

Dept. TEÒRIQUES 

Dept. D. GRÀFIC 

COORDINADORA DE PREMSA 
Anna Molo 

Glòria Mompln 

- Càrrec representatiu de les relacions 
de l'Escola amb l'Exterior. Lloc honorífic. 

- Junta formada pel Degà i vocals que 
representen a l'assemblea de l'associa
ció Eina. per debatre i marcar les direc
trius ideològiques i estructurals 
de l'escolo. 

- Càrrec executiu I representatiu de 
l'Escola Convoco reunions, coordino 
les especialitats i departaments i 
organitza l'estructuro administrativa i de 
funcionament. 

- Ajudes o lo direcció. 
- Secretaria. 

correspondència i material. 
- Comptabilitat 

- Comissió formada pel Director. 
4 Cops de Departament , 
4 Professors encarrf?gats i 
el Cop d 'Estudis. 
Òrgan adjunt o lo direcció per o lo 
promoció I execució d'activitats peda
gògiques. culturals I d 'animació. 

- Responsables directes dels aspectes 
pedagògics del departament coordi
nat amb lo direcció. 

- Coordinació : Professors i alumnes. 
convents. Projectes especials. 
Contactes amb altres escoles. 

- Activttots extraordinàries. 

- Responsable de la difusió de les activitats 
de l'Escola als mitjans de comunicació. 

- Arxiu de diapositives. 
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Ciències Experimentals i Tecnologies 

Graduat Superior 
en Disseny 



Accñ 

Podran realitzar aquests estudis els estudiants que 
hagin cursat qualsevol opció del COU i hagin su
perat les Proves d'Accés a la Universitat. Tamhé hi 
podran accedir els que hagin seguit qualsevol op
ció del Batxillerat Experiment,11 i, a més, hagin su
perat les Proves d'Acn!s a la Universitat. 
T.1mbé ¡xx! ran ac.: cedir a aquests estudis les persones 
que superin les l'roves d'Accés per a més Grans de 
25 Anys o que tinguin estudis estrangers convali
dables. 
A més, s'haurà de superar una prov<~ d'acc-és pr(). 
pia de l'Escole!. Aquestd prov,l consisteix en un 
test i una entrevista amh el cap de l'especialitat. 

Sortides professionals 

Aquesta titulació té, entre .1ltres, aquestes sortides 
profe5sionals: 

Cicle 

I r 
1 r 

2n 
2n 

Curs 

1 
2 
J 
4 

Matèna 1\\,ltèria 
obliga- oblig. 
tòria itiner. 

34.5 29.0 
32.5 18.0 
.32.0 18.0 
24.0 13.0 

-Aparadorisme 
-Decoració d'espais exteriors 
-Decoració d'espais interiors públics i privats 
-Disseny, maquetació i compaginació editorial 
(llibres. catàlegs, premsa ... ). Cartellisme 
-Disseny de mobiliari 
-Disseny de productes que componen el nostre 
entorn quotidià de treball i de lleure 
-Escenogr aíia 
-Imatge corporativa 
·MuntiltgL-s eiímers (e.x¡~icions, estands per a fires ... ) 
-Embalatge: diss¡;>ny d'etiquetes i embalatge~ de 
tot tipus dc productes de consum 
-Senyalització i retolació del nostre entorn quoti
dià de treball i de lleure 
Per exercir la sev,1 activiiJI, el dissenyador té tr~s 
opcions: 
1. Entr.u en f'l departament de dí~St!ny d'una empl'l:.osa. 
2. Entrar en un estudt de disseny existent com a 
col·labor,ldor. 
J. Est.1b1ir-~e pe[ seu compte muntant el seu pro
pí estudi. 

Matl'ria 
optativ<l 

20.0 
20.0 
10.0 
9.0 

Crèdits 
de lliure 
conflg. 

s.o 
5.0 

10.0 
10.0 

Treball 
de iinal 
dl' cam•ra 

10.0 

Totals 

88.5 
75.5 
70.0 
66.0 

-- - --------- ---

Pla d'estudis 

Titu[ac ió: Gradu,ll Superior en Disseny (titulació prò
pi<l de lc1 Universit,lt Autònoma de Barcelona) 
Durada: 4 anys 
l.a càrr(:'ga lectiva tot,ll és de trl·~-cents crèdits i 
està distribuïda en quatre cursos de dos quadri· 
mestres cadascun. Cada crèdit equivc1l a deu ho
res lectives, aproximadament. 

LPs c1ssignatures es divideixen en els bloc~ ~e
güent>: 

Matèries obligatòries 

Obligati>ries: assign.ltures que establei>: 1.1 UAB. 
S'han de curs. u totes les que .1parPixc·n a continuadt1: 

Denominació 
'T<>òr. Pr~cl 

Dibuix 
Disseny a<.sistit per ordinador I 
Hbtüri,l de l'art 
Projc>ctes I 
F otogr ,1 iia 
Històri,, dt>l disseny 
Introducció a la comunicació 
i a 1,1 imatge I 
ProjPCtes 11 
Redt~cció 
Disseny as~istit per ordinador 11 
lntroducci<í a la comunicació 

0.0 
1.5 
ï.O 
0.0 
0.0 
5.0 

2.5 
0.0 
1.5 
3.0 

i a la imatge ll 1 .. 5 
Projectes 111 0.0 
Teoria del disseny 7.0 
Antropologia 2.5 
Projecte~ IV 0.0 
Sociologia del disseny 3.5 
t\n~lisi del produc-te J.5 
lalll:'r de projecte <le iin.1l df' c,mera 0.0 

8.5 
3.5 
0.0 

12.0 
7.0 
0.0 

1.0 
12.0 
2.'> 
4.0 

2.0 
12.0 
0.0 
0.0 

10.0 
3.5 
.l.S 

10.0 



Matêrles obliptbnes dlltlnerarl Denominació Crèdits 
Teòr. Pr.)ct. 

Obligatòries d'itinerari: assignatures que estableix 
Comunicació àudio-visual 0.0 9.0 la UAB. Cal cursar totes les que apareixen a con-

tinuació segons l'itinerari escollit: Coneixement de la forma 0.0 7.0 
Dibuix i natura 0.0 8.5 

Itinerari 1: Disseny d'interiors Escultura 0.0 12.0 
Gravat I 0.0 7.0 

Denominació Crèdits-- Gravat 11 0.0 7.0 
Teór. Pr à<.: t. Gravat 111 0.0 7.0 

Humanitats 20.0 0.0 

Aparadorisme 0.0 7.0 
Introducció als estudis literaris 7.0 0.0 
Laboratori de color 0.0 12.0 

Arquitectura contemporània s.o 0.0 Maquetes 0.0 5.0 
Dibuix arquitectònic 0.0 10.0 Pintura 0.0 21.0 
Dibuix tècnic i construcció 0.0 10.0 Serigrafia I 0.0 7.0 
Escenografia 0.0 7.0 Serigraíia 11 0.0 5.0 
Geometria descriptiva 5.0 5.0 Sistemes de representació 0.0 7.0 
Tallers experimentals 0.0 10.0 Tècniques gràfiques 0.0 5.0 
Tecnologia I. Interiors 0.0 7.0 Visites d'arquitectura 0.0 21.0 
Tecnologia Il. Interiorisme 0.0 7.0 Visites d'art i disseny 0.0 21.0 
Tecnologia 111. Interiorisme 0.0 5.0 Antropometria i ergonomia 5.0 0.0 

Art contemporani 7.0 0.0 

Itinerari 2: Dissen~ del producte 
Cal·ligrafia 0.0 10.0 
Cal·ligmfia xinesa 0.0 5.0 

Denominació Crèdits Color 0.0 5.0 
Teòr. PràcL Història de l'ar~itectura 5.0 0.0 

Història de l'est tica 7.0 0.0 

Dibuix tècnic 0.0 5.0 
Història de la crrtica 7.0 0.0 
Història de la iotograiia 5.0 0.0 

Disseny gràfic aplicat al producte 2.5 2.5 Història del disseny gràfic 7.0 0.0 
Expressió plàstica 0.0 10.0 Pràctiques d'informàtica 
Informàtica aplicada al disseny aplicada al disseny 5.0 15.0 
del producte 0.0 10.0 Tècniques sobre paper 0.0 8.5 
Embalatge. Disseny del producte 0.0 7.0 Teoria de l'art 7.0 0.0 
Tecnologia I. Producte 5.0 5.0 Volum 0.0 8.5 
Tecnologia 11. Producte 1.5 3.5 Taller de fotografia 0.0 7.0 
Tecnologia 111. Producte 1.0 4.0 Art i ,mtropoloyla 7.0 0.0 

Pràctiques 0.0 10.0 Arts gràfiques I I 0.0 10.0 

Tallers o.o lLO Comunicació 2.5 2.5 
Direccio d'art 0.0 ï.O 

ltinerarí 3: Oïssen}: gràiic 
Disseny d'exposicions i espais effmersO.O 6.0 
Disseny d'il·lustració per ordinador 2.5 0.0 

Denominació Crèdits Editorial i maquetació 2.5 7.5 
1 <..'Òr. Pràct. ~stratègia de producte 2.5 2.5 

Etica 5.0 0.0 

Arts gràfiques I 0.0 5.0 
Experimentació i investigació gràfica 0.0 2.5 
Fotografia publicitària 0.0 2.5 

Arts gràfiques 11 0.0 7.0 Infografia 0.0 2.5 
Disseny gràíic per il TV 1.5 1.0 Informàtica aplicada 7.0 13.0 
Fotografia aplicada I 0.0 7.0 Psicologia de masses 5.0 0.0 
Gestió del disseny 2.5 0.0 Publicitat 0.0 2.5 
Identitat d'imatge corporativa 3.5 0.0 Redacció publicitària 0.0 2.5 
Recursos i materials 0.0 5.0 Semiòtica 5.0 0.0 
Tècniques de disseny gràfic 0.0 12.0 SE'nyalització 0.0 5.0 

Tècniques de realització d'originals I 0.0 7.0 Soc10logia 7.0 0.0 

Tècniques de realització d'originals li 0.0 7.0 
Taller de projectes d'interiorisme 0.0 20.0 
Teoria de la comunicació i 

Tipografia I 0.0 7.0 de la imatge 7.0 0.0 
Tipografia 11 0.0 5.0 Teoria fotogràfica 3.5 0.0 
Tipografia 111 A 0.0 5.0 Redacció aplicada al disseny 1.0 1.5 
Tipografia 111 B 2.5 0.0 Critica 7.0 0.0 

Fotografia aplicada 11 0.0 7.0 
Taller de projectes de disseny gràíic 0.0 12.0 

Matèries o~tatives Taller de maquetes 0.0 10.0 

Optatives: assignatures que estableix la UAB. Cal Matèries lliures 
cursar les necessàries, de les que apareixen a con- Lliures: cal cursar les necessàries, entre l'oferta ge-
tinuació, per obtenir 59.0 crèdits: neral de la UAB, per obtenir 30.0 nèdits. 



\ 
Informació general de la UAB 

Oficina d'Informació 
Edifici Rectorat 

08193 Bellaterra 
Tel.: 581 11 11 
Fax.: 581 20 00 

Correu electrònic: G_OFINF@CC UAB.[S 
Gophcr: gopher.uab.es 

Horari: de dilluns a divendres, dc les 9 . .30 a les 20.30 h 

Informació específica 

Eín.l, Escola de Disseny i Art 
Passeíg de Santa Eulàlia, 25, torre 

08017 Baret'lona 
Tel.: 203 O<:l 23 

Horan dc Secret.uia: 
dc dilluns a dijous, de b 9 a Ics 1 '3.'30 h i dP les 16 a lc~ 18 h. 

dívcnclres, dc les 9 a les 13 h. 

.· , .. . . . . .. .· 



\ 
Informació general de la UAB 

Oficina d'Informació 
Edifici Rectorat 

08193 Bellaterra 
Tel.: 581 11 11 
Fax.: 581 20 00 

Correu electrònic: G_OFINF@CC UAB.[S 
Gophcr: gopher.uab.es 

Horari: de dilluns a divendres, dc les 9 . .30 a les 20.30 h 

Informació específica 

Eín.l, Escola de Disseny i Art 
Passeíg de Santa Eulàlia, 25, torre 

08017 Baret'lona 
Tel.: 203 O<:l 23 

Horan dc Secret.uia: 
dc dilluns a dijous, de b 9 a Ics 1 '3.'30 h i dP les 16 a lc~ 18 h. 

dívcnclres, dc les 9 a les 13 h. 

.· , .. . . . . .. .· 


