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Notes relatives al sistema de matèries i crèdits. 

LINIA D'ESPECIALITAT 

(Estudiants de Disseny d'Interiors, Disseny Gràfic i Estudis d'Art) 

S'ha previst que els estudis necessaris per obtenir el certificat 
complet d'especialitat puguin realitzar-se en tres cursos acadèmics 
corresponents a tres nivells d'aprenentatge. 

Cada especialitat podrà proposar un curs suplementari d'"stage" amb 
normes i criteris específics (curs de caràcter no obligatori). 

Cada especialitat té un cert nombre de matèries obligatòries corres 
ponents, 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 10 punts si la qu~ 
lificació és "excel.lent" i en S punts si és "notable". 

El certificat corn~let d'una especialitat s'obté una vegada s'ha 
aconseguit 360 er dits i en haver superat totes les matèries oblig~ 
tòries de l'especialitat. 

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

Per inscriure's a les matèries obligatòries d'un nivell, cal haver 
obtingut els crèdits corresponents a totes les matèries obligatò
ries dels nivells inferiors i, a la vegada, un rn!nirn de 100 punts 
(condició ineludible per passar curs) . 

Les matèries obligatòries d'una especialitat són optatives per als 
estudiants de les altres especialitats, però caldria respectar l'o! 
dre de nivells establert, mantenir el nombre de crèdits assignat i 
donar preferència, d'acord amb la capacitat màxima de la matèria, 
als estudiants de la pròpia especialitat. 

Posteriorment a l'obtenció del certificat cornllet d'es~ecialitat, 
l'estudiant podrà matricular-se per a la real tzaci6 d un treball 
final i obtenir corn a resultat d'aquest, el diploma de "mestre 
d 1Eina". 
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Notes relatives al sistema de matèries i crèdits. 

Estudiants que no vulguin seguir una 11nia d'especialitat . 

L ' estudiant que vulgui matricular-se a EINA sense seguir les lí 
nies d ' especialitat establertes podrà obtenir el diploma d ' estu
dis interdisciplinar d'Art, Disseny, Imatge i Comunicació en acom 
plir les següents condicions: 

- Caldrà obtenir la suma de 480 crèdits com a mínim. 

- Entre els crèdits s ' hauran d ' obtenir els corresponents a almenys 
~ de les matèries considerades obligatòries, (una per especiali
tat). 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 m1nims s'hauran d'obtenir també les correspo
nents a les següents matèries: 

- Història de l'Art . 

- Art contemporani . 

- Metodologia i crítica . 

- Imatge I . 

- Retòrica i Poètica. 

Una vegada obtinguts els crèdits necessaris, l ' estudiant haurà 
de proposar al Consell Directiu d ' EINA un tema de treball a re~ 
litzar en forma de tesi. Acceptat el tema pel Consell i realit 
zat el treball , aquest serà exposat davant d'un tribunal creat
"ad hoc". 

- Quan el trebal l de tesi rebi del tribunal la qualificació 
d ' apte, l ' estudiant tindrà dret al diploma final . Amb el dipl~ 
ma final l ' estudiant disposarà d'un certificat on s'especifica
ran l es qual ificacions obtingudes en cada una de les matèries . 
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Matrícules i quotes per al curs 1985-86 

Estudiants d ' especialitat 

El NAn~ 

Abans de començar el primer curs, l ' estudiant ha d'abonar a Eina 
una quantitat global en concepte d'adrnisió i matrícula . En els cur 
sos següents , la quantitat a abonar només és en concepte de matrí~ 
cul a. 

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 obli
gat~ries del curs i altres d ' optatives (preferencialment del nivell 
corresponent) fins un nombre de 100 crèdits. 

Els crèdits que resten s ' obtindran bé amb notes de "notable " o "ex
cel . lent" , bé amb la matrícula i seguiment d ' altres matèries opta
tives . 

Els estudiants que vulguin inscriure's en matèries que tinguin as 
signats crèdits globals per un valor inferior a 100 podran fer-ho 
abonant una quota mensual per matèria cursada i uns drets previs de 
matrícula. 

En el cas que un professor d'una matèria accepti la incorporació 
d ' un estudiant a mitjans del curs acadèmic, els drets de matrícula 
seran els corresponents als mesos que l'estudiant cursarà . 

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 , a les hores , els drets de matrí
cula i quota corresponents. 

Els drets d ' escolaritat es poden perdre per falta d'assistència rei 
terada. 
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PREUS CURS 1985-86 

Estudiants especialitat 

Admisi6 i matrícula standard 1er . curs 

Matrícula standard 2n . i 3er . curs 

Quota mensual standard 1er . 2n . 3er . curs 

Matrícula assignatures optatives (no standard) 

Quota mensual 11 11 11 11 

ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS 

Tallers matins 

Els estudiants que 
hagin abonat la 
matrícula de 6 
tallers intensius 
( 120 . 000 , - ptes), 
veuran disminuida 
la matrícula d'al
tres tallers en un 
25%. 

Tallers Intensius (1) 
(tardes) 

Teòriques (1) 

Curs especial Disseny 
de mobiliari 

Matrícula 1 Taller • .. •. . 
Quota mensual .. • ...... •• 

Matrícula 2 Tallers ... • . 
Quota mensual ...... . ... . 

Matrícula 3 Tallers •...• 
Quota mensual ..• . •...•. • 

Matrícula 4 Tallers • . .. . 
Quota mensual . .. •• • • • .. . 

Matrícula Taller 3 h . 
Quota mensual . ...•.• . ... 

Matrícula per Taller 

Abonament per 6 Tallers 

Matrícula 1 assignatura 
11 2 11 

11 3 11 

Admisi6 i matrícula i 8 
mensualitats inc l oses . 

(1) Incloses totes les mensualitats del curs . 

60 . 000, - ptes . 

30.000, - 11 

18 . 000 ,- 11 

3 . 000, - 11 

1.000 ,- 11 

13.000 ,- ptes . 
6.000 ,- 11 

17 . 000 ,-
8.000 ,-

19 . 000 ,-
9 . 000 ,-

21. 000 ,-
10 . 000 ,-

14.000 ,-
7 . 000 ,-

25 . 000 ,-

120 . 000 ,-

25 . 000, -
35 . 000 ,-
40.000 ,-

175 . 000 ,-

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
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Departament de Disseny d'Interiors 

Cap de Departament: Pep Alemany 

En aquest departament s ' agrupen les matèries de caràcter pràctic 
relacionades directament amb la decoraci6 o disseny d ' interiors 

Llista de matèries obligatòries 

Geometria descriptiva 

Exercicis de perspectiva geomètrica i sistema diètric dirigits a 
la representació de l ' arquitectura . 

Professor : Enric Steegmann 
Crèdits: 10 
Matèria teòrica-pràctica . Nivell 1. 

Tecnologia i Projectes I 

Aprenentatge del disseny d ' interiors a través de la realitzaci6 
pràctica d ' exercicis amb el corresponent assessorament tècnic . 

Professors : Josep Alemany i Doménec Peraferrer . 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica. Nivell 1 . 

Tecnologia i Projectes II 

Continuació de "Tecnol ogia i Projectes I" 

Professors : Antoni Moragas i Ramon Doménech 
Matèria pràctica . Nivell 2 . 

Tecnologia i Projectes III 

Continuació de "Tecnologia i Projectes II " 

Professors : Miquel Espinet i Jordi Galí 
Crèdits: lO 
Matèria pràctica . Nivell 3. 

Llista de matèries optatives 

Dibuix arq uitectònic I 

Curs de dibuix enfocat especialment a la representaci6 de conjunts 
i elements ambientals . 

Professor: Montse Ribas 
Crèdits: 15 . 
Matèria pràctica . Nivell l i 2. 
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Dibuix arquitectònic II 

Continuació del dibuix arquitectònic I 

Professor: Santiago Roqueta 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica . Nivell 2 i 3 

Dibuix tècnic arquitectònic 

Aprenentatge de sistemes de representació normals en la pràctica 
projectual. 

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

Escaparatisme i Muntatges 

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

Professors: Josep Aregall i Xavier Olivé . 
Crèdits: 15 . 
Matèria pràctica . Nivell 2 o 3 . 

Visites d ' arquitectura 

Aprenentatge a través de l'observació i lectura d ' obres i proces
sos existents . 

Professor : Lelis Marquès 
Crèdits: 20 
Matèria teòrica . Nivell 1, 2 i 3 

Matèries d'altres departaments recomanades per als estudiants de 
l ' especialitat de Disseny d'Interiors . 

Arquitectura moderna (nivell 3) 
Art Contemporani (nivell 1 , 2 o 3) 
Cal . ligrafia (nivell 1, 2 o 3) 
Color (nivell 2 o 3) 
Dibuix (nivell 3) 
Història de l ' Arquitectura (nivell 2 o 3) 
Història de l ' Art (nivell 1 , 2 o 3) 
Imatge (nivell 2 o 3) 
Motius Gràfics (nivell 2 o 3) 
Metodologia i crítica (nivell 2 o 3) 
Retòrica i Poètica (nivell 1, 2 o 3) 
Teoria i tècnica de les arts (nivell 1, 2 o 3) 
Volum (nivell 1 , 2 o 3) 
Lectura d ' imatge . (nivell 2 o 3). 
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Departament de Disseny Gràfic 

Cap de Departament: Joan Enric Lahosa 

El planteig fonamental d'aquest departament consisteix en proporci~ 
nar a l'alumne, mitjançant les matèries obligatòries, els coneixe
ments 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'expressi6 i pràctica professional dins l'ample 
camp de possibilitats que ofereix el món de la comunicació visual. 

Llista de matèries obligatòries 

Cal.ligrafia 

Introducció a la història, el desenvolupament i les possibilitats 
creatives de la lletra escrita. 

Professors: Keith i Amanda Adams 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica. Nivell 1 (mig curs) 

Laboratori gràfic I 

Seminari de coneixement i pràctiques de diverses disciplines del 
disseny i la imatge. 

Creat especialment per a potenciar la llibertat de recursos crea
tius, l'experimentació i la capacitat d'autoanàlisi i avaluaci6, 
juntament amb una exigent disciplina en l'execuci6 i presentació 
tècnica dels exercicis proposats. 

Professor: Amèrica Sanchez. 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica. Nivell 1 (mig curs) 

Tècniques de Disseny Gràfic 

Té per objectiu proporcionar un coneixement teòrico-pràctic de 
les diferents tècniques precises per a endegar tot tipus de pro
jectes de disseny gràfic. 

Professors: Josep Ma. Mir i Claret Serrahima. 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica. Nivell 1. (mig curs) 

Tipografia I 

curs teòrico-pràctic d'iniciació a l'arquitectura tipogràfica; 
relació de blanc, nomenclatura, composici6, etc. 

Professor: Joan Barjau. 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica. Nivell 1. 
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Projectes de Disseny Gràfic II - Laboratori Gràfic II 

El curs és a càrrec de tres professors que donen les classes simultà 
niament, amb una clara divisió de funcions. Es porten a terme un se 
guit de projectes amb la intenci6 d'apropar al màxim possible l'alum 
ne amb la pràxis quotidiana del professional . 

Professors: Josep Ma. Mir, Claret Serrahima i Amèrica Sanchez 
Crèdits: lO 
Matèria pràctica. Nivell 2. 

Tipografia II 

Curs teòric i pràctic d'aprofundiment en la tipologia, tipometria , 
espaiats, composici6, compaginaci6 , funci6 i estètica del missatge 
de la tipografia. 

Professor: Mercedes Azúa 
Crèdits: lO 
Matèria pràctica. Nivell 2. 

Projectes de Disseny Gràfic III 

L'objectiu d'aquesta matèria serà entendre el disseny com un procés 
metodològic. El programa consistirà en: Introducci6 i anàlisi , exer 
cicis pràctics i un projecte general d'Imatge Corporativa. 

Professor: Mario Eskenazi 
Crèdits: lO 
Matèria pràctica. Nivell 3. 

Maguetatge 

En aquesta classe es realitzarà el butlleti de l ' Escola , en ocupar
se de la redacció, del muntatge, dels originals i del seguiment de 
tot el procés de producció. 

Professor: Xavier Olivé. 
Crèdits: lO 
Matèria pràctica . Nivell 3. 

Llista de matèries optatives 

Criteri fotogràfic 

Panoràmica d'actualitat del m6n de la fotografia professional. 

Coordinador: Manuel Esclusa . 
Crèdits: lS 
Matèria teòrica . Nivell 2 i 3. 
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Disseny gràfic per a TV . 

Curset d ' aplicació del disseny gràfic al mitjà televisiu : carà
tules , caretes, post-producció, etc . 

Professor : Neus Grabulosa . 
Crèdits: 15. 
Matèria pràctica. Nivell 3. (1 trimestre). 

Fotografia 

Introducció a la fotografia en coneixement de les diverses tècniques 
i del procés de l ' obtenció de la imatge. 

Professor: Manuel Esclusa. 
Crèdits: 15. 
Matèria pràctica . Nivell 1. 

Tècniques de realització d'originals 

Curs de tècniques aplicades a la realització d ' originals en funci6 
del sistema de reproducció que calgui utilitzar. 

Professor: Joan Barjau 
Credits : 15 . 
Matèria pràctica. Nivell 2. 

Matèries d ' altres departaments recomanades per als estudiants de 
l'especialitat de Disseny Gràfic . 

Art Contemporani (nivell 2) 
Color (nivell 1 o 2) 
Dibuix (nivell 1) 
Dibuix arquitectònic (nivell 2) 
Escaparatisme i muntatges (nivell 3) 
Història de l'arquitectura (nivell 3) 
Història de l ' Art (nivell 1) 
Imatge I (nivell 2) 
Imatge II (nivell 3) 
Metodologia i crítica (nivell 3) 
Motius gràfics (nivell 1) 
Retòrica i poètica (nivell 1) 
Tècniques sobre paper (nivell 1) 
Teoria i tècnica de les arts (nivell 1) 
Lectura d'imatge . (nivell 2). 

L ' ordre correl atiu d ' aquestes llistes no implica preferència o 
prioritat . 
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Departament d'Art 

Cap de Departament: Maria Girona 

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 desen
volupar-se la seva personal manera de fer . 

La programació dels diferents cursos i tallers està orientada cap 
el coneixement de les bases essencials del treball de cada matèria 
i a l'aprofundiment de les vies pròpies de solució dels problemes 
plantejats, en els quals intervenen factors conceptuals i tècnics . 
Per 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 la major flexibilitat que els és prò
pia, consten d'un primer nivell formatiu (els matins), compost de 
4 matèries obligatòries que caldrà completar amb algunes optatives 
fins a complir els 100 crèdits mínims per passar a segon i tercer 
nivell (tallers de la tarda). 

Els tallers intensius, d'una durada de 5 setmanes cada un, variaran 
d'un any a l'altre. 

Els alumnes que han obtingut els crèdits corresponents al primer n1 
vell, podran passar als tallers de la tarda. Els que s'inscriguin 
exclusivament a tallers, hauran de presentar un conjunt de treballs 
propis per a ser examinats i, si s'escau, acceptats pel professor 
corresponent, per tal de poder-se matricular . 

Llista de matèries obligatòries 

Dibuix 

Estudis de proporcionar a partir de l'observació i anàlisi de mo
dels naturals. Tècniques bàsiques: Llàpis i ploma . 

Professor: Francesc Artigau . 
Crèdits : 10 . 
Taller. Nivell 1. 

Color 

Sensibilització envers el color. Coneixement dels principis bàsics 
de les relacions entre colors i de l ' organització formal de la supeE 
fície. 

Professors: Ernesto Fontecilla . J . J. Laigre, Carme Rubio . 
Crèdits: 10. 
Taller. Nivell 1. 

1 0. 
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Tècniques sobre paper 

El NAn~ 

Exercicis sobre les possibilitats tècniques i expressives del llen
guatge plàstic utilitzant com a suport el paper. 

Professors: Maria Girona i Maria Helguera. 
Crèdits: 10 
Taller. Nivell 1. 

Volum 

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

Professor: Sergi Aguilar. 
Crèdits: 10. 
Taller. Nivell 1. 

Llista de matèries optatives 

Art Contemporani 

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

Professors: Glòria Picazo i Rosa Queralt. 
Crèdits: 20. Nivell 2. 

Història de l'Art 

Introducció al coneixement de l'Art en els diferents aspectes: his
tòric, estètic, social, etc. 

Professor: Antoni Marí 
Crèdits: 20. Nivell 1. 

Motius gràfics 

Interpretació i combinació d'elements figuratius. 

Professor: Xavier Olivé 
Crèdits: 15. 
Matèria pràctica. Nivell 1. 

Taller de Gravat 

Coneixement i pràctica de les tècniques del gravat, aiguafort, pun
taseca, resines, etc. 

Professor: Antònia Vilà 
Crèdits: 15. 
Taller. Nivell 1 i 2. 
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Teoria i Tècnica de les Arts 

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

Professor: Miquel Molins. 
Crèdits: 20. Nivell 1 . 

6 Tallers intensius 

Crèdits: 15 cada un. Nivell 2 i 3. 

Els tallers corresponents 

15 octubre 

a aquest any seran : 

15 novembre 

15 novembre, Guinovart, 

15 desembre , Carles Pazos 

15 gener 15 febrer, Joan Antoni Roda 

15 febrer 15 març, Hernandez Pijuan 

15 abril 15 maig, Serra de Rivera 

15 maig 15 juny, Ràfels Casamada 

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 2/4 de 4 a 2/4 de 7. 

Llista de matèries d'altres departaments recomanades per als es
tudiants de l'especialitat d ' Art. 

Arquitectura moderna (nivell 2 i 3) 
Cal.ligrafia (1 trimestre) 
Fotografia (nivell 1) 
Història de l'Arquitectura (nivell 1 i 2) 
Imatge I i II (nivell 2 i 3) 
Laboratori gràfic (nivell 1) 
Metodologia i crítica (nivell 2 i 3) 
Retòrica i Poètica (nivell 1 i 2) 
Lectura d'imatge (nivell 2 i 3) 
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Departament de Teòriques 

Cap de Departament: Antoni Marí 

El Departament de matèries teòriques compleix una funció complemen
tària, de reflexió teòrica i abstracta, envers els departaments 
d'interiorisme, grafisme i art. 

Com a departament independent pretén oferir els coneixements d'estè 
tica, teoria i història de l'art necessaris per assolir el judici 
crític i l'anàlisi de l'obra artística. 

Arquitectura Moderna 

Seminari introductiu a les tendències arquitectòniques actuals. 

Professor: Gabriel Mora 
Crèdits: 20. Nivell 3 . 

Art Contemporani 

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

Professors: Glòria Picazo , Rosa Queralt , Ma Josep Balsach. 
Crèdits: 20. Nivell 2. 

Història de l'Arquitectura 

Seminari introductiu als moviments històrics de l ' arquitectura . 

Professor: Xavier Pouplana. 
Crèdits: 20. Nivell 2 . 

Història de l'Art 

Introducció al coneixement de l'Art en els diferents aspectes : his 
tòric , estètic, social , etc . 

Professor: Antoni Marí 
Crèdits: 20 . Nivell 1 . 

Imatge I 

Imatge i comunicació . Missatge icònic , les seves característiques 
diferencials . Els mecanismes de la percepció. Teoria de la forma . 

Aproximació semiòtica. Característiques del signe icònic . Reco
neixement i abstracció . La producció de l ' efecte de realitat . 

Anàlisi pormanoritzat dels components formals de la imatge . Tècni 
ques de producció i reproducció. 

Professor: Joan Enric Lahosa 
Crèdits: 20. Nivell 1 . 
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Imatge II 

Articulació d'imatges, imatge en moviment: Articulació d'imatges. 
Muntatge i reconstrucció. Les formes del muntatge. El "decoupage". 
L'espai imaginari. 

El temps de lectura. La representació del temps . Ritme i tempo. 
Moviment i punt de vista. 

L'estructura de la narració en imatges. Narrativitat icònica. Els 
cànons i els gèneres . Cine i còmic. TV. i video. 

Professor: Joan Enric Lahosa. 
Crèdits: 20. Nivell 3. 

Lectura d ' imatge 

Es una matèria introductòria d'aplicació a la totalitat de les espe 
cialitats de l'escola. El seu objectiu és desinhibir , desbloquejar 
i familiaritzar l'estudiant en una recepció activa de la imatge en 
general. D'aquí el seu títol, amb el qual es pretén assenyalar el 
caràcter de ''treball de lectura" com oposat a un registre superfi
cial, merament passiu de missatge icònic. 

Professor : Joan Enric Lahosa. 
Crèdits: 20. Nivell 2. 

Metodologia i crítica 

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

Professor: Jesús Martínez Clarà 
Crèdits: 20 . Nivell 3 . 

Retòrica i Poètica 

Anàlisi de l'expressió artística (escrita, visual i auditiva) com 
a síntesi indestriable de forma i contingut. Els recursos expres
sius -la retòrica- com a formalització i construcció de l ' experiè~ 
cia estètica -la poètica-. 

Professor: Sam Abrahams 
Crèdits: 20. Nivell 1. 

Teoria i Tècnica de les Arts 

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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HORARI GENERAL ~lAT INS 

AULA 

9 JO 1 I 12 2 

I DIBUIX DIBUIX -
2 I 

Dl. 
- I DIBUIX ARQUITECTONIC 3 TECNIQUES DE REALITZACIO ORIGINALS li -

4 - DIBUIX ARQUITECTONIC I MAQUETATGE 

T T.V . (3er. TRIM. ) VOLUM 

I - I TECNIQUES DE DISSENY GRAFIC 

2 RETOR! CA i POETI CA PROJECTES DISSENY GRAFIC III· -
Dm. 3 - I GRAVAT (fora de 1 ' escola) 2n. Curs GRAVAT 1er. Curs 

4 DESCRIPTIVA PROJ. D. GRAFIC li - LAB. GRAFIC li -
T ESCAPARATISME -MUNTATGES 

I LABORATORI GRAFIC I - CAL. LI GRAFIA HISTORIA ART - I IMATGE li 2 PROJECTES D. INTERIORS III -
Dc. 3 PROJECTES D. INTERIORS li -

4 - ARQUITECTURA MODERNA I HISTORIA DE L'ARQUITECTURA PROJECTES D. INTERIORS I 

T IMATGE I 

I DESCRIPTIVA ART CONTEMPORANI I -
2 PROJECTES DISSENY GRAFIC III -

Dj . 3 - METODOLOGIA I CRITICA LECTURA D' IMATGE 

4 FOTOGRAFIA MOTIUS GRAFICS -
T TIPOGRAFIA II 

I COLOR - TECNIQUES SOBRE PAPER I 
2 TEORIA I TECNICA DE LES ARTS TECNOLOGIA - PROJECTES D. INTERIORS III -

Dv . 3 - I TECNOLOGIA - PROJECTES D. INTERIORS II 

4 - DIBUIX TECNIC ARQUITECTONIC TECNOLOGIA - PROJECTES D. INTERIORS I 

T TIPOGRAFIA I CRITERI FOTOGRAFie 

VISITES ARQUITECTURA: UNA AL MES, A LA TARDA . 15 . 
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• 
EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvid rera, 44 bis 
Barcelona 17 
Telifon 203 09 23 

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 

Miquel Espinet , Director 

EINA li~ 

- Càrrec executiu i representatiu 
de l'Escola . Convoca reunions , 
coordina les especialitats i 
departaments i organitza l ' es
tructura administrativa i de 
funcionament. 

Mercè Valeri , Secretària de Direcció - Ajudes a la direcció. 

Mailo Farré , Ajudant d'Administració - Economia de l ' Escola , corres
secretaria de l ' Escola. pondència i material . 

CoNS ELL n ' EscoLA 

A. Rafels Casamada, Degà 

Pep Alemany 
Miquel Espinet 
Maria Girona 
Joan E. Lahosa 
Toni Mari 
Toni Miserachs 
Xavier Olivé 
Mercè Valeri 

Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

CAPS DE DEPARTAMENT 

Pep Alemany 
Maria Girona 
Toni Mari 
Joan E . Lahosa 

Dept. INTERIORISME 
Dept . ART 
Dept . TEORIQUES 
Dept . GRAFISME 

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

- Comissió formada pel Degà, els 
caps de departament i vocals 
per debatre i marcar les direc
trius ideològiques i estructu
rals de l'escola. 

- Responsables directes dels as 
pectes pedagògics del departa
ment i actes culturals i semi 
naris, coordinat amb la direc
ció. 
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