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!Notes relatives al sistema de matèries i c rèdits. 
LÍNIA D'ESPECIALITAT. 
(Estudiants de Disseny d'Interiors. Disseny Gràfic i Estudis d 'Art.) 

S'ha previst que els estudis necessaris per a 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 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 10 punts si la qualificació és ·excel·lent" i en 5 
punts sl és ·notable". 

El certificat complet d'una especialitat s'obté una vegada s'ha aconseguit 360 
crèdits i en haver superat totes les matèries obligatòries d 'especialitat. 

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

Per a Inscriure's a una matèria obligatòria d 'un nivell superior. que tingui 
correspondència directa, cal haver aprovat la matèria del nivell inferior. 

No es podrà matricular d'una matèria obligatòria suspesa el curs anterior quan 
aquesta coincideixi amb l'horari de la mateixa. 

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

Les matèries obligatòries d 'una especialitat són optatives per als estudiants de les 
altres especialitats, però caldria 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 la pròpia especialitat 
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!Posteriorment a l'obtenció del certificat complet d'especialitat. l'estudiant podrà 
matricular-se per a la realització del curs de graduació, el qual estarà compost per 
un projecte fi de correra I el seguiment de tallers pràctics I seminaris per un valor 
total de 150 crèdits. 

Un cop assolits els 150 crèdits I aprovat el projecte fi de carrera l'escola lliurarà el 
Diploma d'EINA. vàlid pel registre BEDA (Bureau ot European Deslgners Assoclatlons). 
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!Matrícules I quotes per al curs 1992-93 
Estudiants d 'especialitat. 

Per o Ingressar o l'escola I formalitzar la seva matrícula. cal haver superat les proves 
d 'accés. així com assolir un nivell d'estudis de COU o similar. 

Abans de començar el primer curs d 'estudiant ha d 'abonar a EINA una quantitat 
global en concepte d 'admissió I matrícula. En els cursos següents. la quantitat a 
1abonar només és en concepte de matrícula. 

El primer dia de coda mes del curs acadèmic (octubre o juny ambdós Inclusivament), 
l'estudiant ho d 'abonar a EINA una quota mensual. 

La matrícula I mensualitat "stondard" cobreixen les matèries obligatòries 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 ·excel·lent", bé amb 
la matrícula I seguiment d 'altres matèries optatives. 

Els estudiants que vulguin inscriure's en matèries que tinguin assignats 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. 

Lo matrícula "stondard" cobreix de manera exclusiva les matèries triades a 
començament de curs. La baixa en una d 'aquestes matèries comporto 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 
manco de pagament de les quotes mensuals. 

Assocíactó EINA 
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JNotes relatives al 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 l'ínies d 'especialitat 
establertes podrà obtenir el diploma d'estudis interdisciplinaris d 'Art, Disseny, Imatge 
I Comunicació en acomplir les següents condicions: 

Caldrà obtenir la suma de 480 crèdits com a mínim. 

Entre els crèdits s'hauran d 'obtenir els corresponents a almenys 3 de les matèries 
considerades obligatòries. (una per especilitat). 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 a les següents 
matèries: 

Història de l'Art. 

Art contemporani. 

Crítica. 

Teoria de l'Art i el Disseny. 

Art I Poètica. 

Introducció a la Comunicació. 

Una vegada obtinguts els crèdits necessaris. l'estudiant haurà de proposar al 
Consell Directiu d 'EINA un tema 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 hoc·. 

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 cada una de 
les matèries. 

Assocracoó EINA 
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IPREUS CURS 1992-1993 

Estudiants d 'especialitat. 

Admisió I matrícula standard ler. curs ................................................... .. 

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

1Quota mensual standard 1er., 2on., 3er. curs ..................................... .. . 

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

Quota mensual ............................. ................. . 

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

ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS 

100.000,-

53.000,-

32.000,-

3.000.-

1.000.-

25.000,-

Tallers matins Matrícula 1 Taller .................................................. .. ... ..... 21 .000.-
Quota mensual 1 Taller .. .. ... .. ..... .. .. ............... .. .. ........ ... ... 10.500,-

Matrícula 2 Tallers ..... .. ............. .. .... ........ ... ... ................. ... 25.000,-
Quota mensual 2 Tallers .............. .. ............................ .. ... 12.500,-

Matrícula 3 Tallers ............... ........................ ..................... 30.000,-
Quota mensual 3 Tallers ................................................. 15.000,-

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

Matrícula 4 Tallers ............. .. ....... ...................................... 34.000.-
Quota mensual 4 Tallers ...... ... .. ... ........ ....... ......... .. ........ 17.000,-

en un 25%. 
Matrícula Taller GRAVAT ......... ..................................... ... 25.000,-
Quota mensual Taller GRAVAT .. .................................... 12.500,-

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

Teòriques ( 1) Matrícula . 1 assignatura 
2 . 
3 o més · 

50.000,-
55.000,-
60.000,-

Tallers 1 Trimestre .................. .. ..... ... ... .. ......... .... .. ... ..... .. ... .. .. ... .. .... .... .. .. .. .............. 25.000,-

(1) No hi ha quota mensual. 
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!Departament de Disseny d 'Interiors. 
Cap de Departament : Pep Alemany. 
Professor adjunt al Departament : Ramon Domènech 

En aquest departament s'agrupen les matèries de caràcter próctlc relacionades 
directament amb la decoració o disseny d 'interiors. 

Llista de matèries obligatòries 

Dibuix arquitectònic 

Curs de dibuix enfocat especialment a la representació de conjunts í elements 
ambientals. 

Professores : Montse Ribas. Ulian Trabado. 
Crèdits : 15. 
Matèria pràctica : Nivell 2 

Dibuix tècnic i construcció 

Aprenentatge de sistemes de representació normals en la pràctica projectual. 

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

Assocl3cró EINA 
NIF. G 58062217 6. 



---------------- ------
EINA Escol~ de doueny I art 

Av. de Vallvidrera -4-4 bts 
080 17 Barcelona 
(93) 203 09 23 

1D!sseny de Mobiliari 

Introducció al coneixement de l'objecte de mobiliari com a tal, tenint en compte: 
l'observació d 'elements ja existents, la funcionalitat, els materials, les tècniques i els 
acabats, per portar a terme un projecte. 

Professor : Jordi Garreta 
Crèdits · 15 
Matèria pràctica : Nivell 3 

Aparadorisme i muntotoes 

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

Professor : Josep Aragall 
Crèdits : 15 per curs. 
Matèries pràctiques · Nivell 3 

Escenoorofia 

Curs pràctic consistent en la realització de dos projectes escenogràfics : el primer 
a partir d 'un text dramàtic I el segon en funció d 'un aconteixement social. 

Professor : Andreu Rabal 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica : Nivell 2 

Geometria descriptiva 

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

Professor : Enric Steegmann 
Crèdits : 10 
Matèria teòrico~pràctica : Nivell 1 

Assocoacoo EINA 
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!Introducció a la Tecnologia 

Matèria Introductòria a l'estudi de les relacions entre els problemes ambientals. els 
coneixements ñsics i els recursos materials. 

Professor : Anton Alsina 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Prolectes 

Aprenentatge del disseny d 'interiors a través de la 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 I" 

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

Associació EINA 
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¡Jecnolooia 3er, nivell 

I 

Continuació de "Tecnologia 2on. nivell" 

Professores : Mercè Badal. Carmina Sanvisens 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 3 

Projectes 111 

Continuació de Projectes 11" 

Professors : Miquel Espinat. Carmina Sanvisens 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 3 

Visites d 'arauitectura 

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

Professor : Pere Mora 
Crèdits : 20 
Matèria teòrica : Nivell 1. 2 i 3. 

Anocbci6 E:NA 
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tMatèrles optatives d 'altres departaments recomanades per als estudiants de 
l'especialitat de Disseny d 'Interiors. 

Arquitectura Contemporània (nivell 3). 
Art Contemporani (nivell 1, 2 i 3). 

Cal·llgrafla (nivell 1. 2 i 3). 
Crítica (nivell 2 i 3). 

1
- 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 uteraris (nivell 1. 2 I 3). 

Tècniques sobre paper (nivell 1. 2 i 3) 
Teoria de IArt i del Disseny (nivell 1). 

Teoria de la Comunicació i la Imatge (nivell 3). 

Visites d 'Art i Disseny (nivell 1. 2 I 3). 
Volum (nivell 1. 2 I 3). 

Assoc•aclo EINA 
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1Departament de Disseny Gràfic 

Caps 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 
'possibilitats que ofereix el món de la comunicaciío visual. 

Llista de matèries obligatòries 

Arts Gràfioues 1 

El programa del curs contempla lo història i coneixement de les tècniques d'impressió, 
lo 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 : JO 
Matèria pràctica : Nivell 1 (2on. i 3er. trim.) 

Anoc•aoo EINA 
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IÇai·Uorafja 

Un curs pràctic en el qual moveu lo plomo per o produir gruixuts I prims. espaieu 
bé els signes que feu i apreneu la importància de l'elna (ploma. canya, pinzell i 
d 'altres) I el suport. També apreneu l'escripturo des dels romans (lo columna de 
Trojà) fins al Renaixement ( lo Itàlica concelloresco). el coneixement de lo qual 
dóna uno perspectiva ol desenvolupament de lo tipografia. 

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

Prolectes J 

Aquest curs proposo lo resolució progressiva de projectes de diferents graus de 
dificultat. Exercicis curts i preferentment basats en solucions tipogràfiques i de 
color. Sofisticació. Bo i mol 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 materials i lo seva aplicació. A través 
de diferents exercicis es plantejaran els trucs, recursos tècnics i possibles solucions 
per o lo resolució d 'uno maqueto adequada o l'hora de presentar un projecte. 

Professora : Anna de Tord 
Crèdits : JO 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Auoco:acoó EINA 
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IIècnjgues 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 

Têcnlgues de realització d'oòoinals J 

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

Professor : Xavier Alemany 
Crèdits : JO 
Matèria pràctica : Nivell J 

TipogrQfla 1 

Introducció teòrico-pràctlca 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 : JO 
Matèria pràctica : Nivell J 

Assoc1acu) EINA 
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fArts Gràfiques 2 

Coneixement de la teoria i la pàctica de la impremta : les diferents tècniques 
d 'Impressió, paper, reproducció, composic ió de textos I noves tecnologies. El curs 
inclou visites a centres de producció I debats~coHoqui amb professionals del ram. 

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

Eotogrqfia 

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

Professor : Manel Escluso 
Crèdits · 15 
Matèria pràctica · Nivell 2 

ldentltqt i lmotoe Corporativa 

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 Pibernat 
Crèdits : 10 
Matèria teòrica : Nivell 2 (1er. i 2on trim.) 

Associac~<) EINA 
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tProjectes 2 A 

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

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

I 

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.) 

Proiectes 2 e 

El curs contempla dues línies de treball : la improvització com a eina de treball I la 
"transposició" al llenguatge gràfic de contingut enunciats en altres llenguatges i 
formes expressives. 

Professora : Pati Núñez 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 (3er. trim.) 

AisOC IJCIÒ EINA 
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ITècnjques de realització d 'originals 2 

El curs mostra lo preparació d 'originals en els quals Intervinguin diferents formes 
expressives : fotografia , il ·lustració, textos. etc. Es realitzaran exemples pràctics 
sobre materials del ram editorial: llibres, catàlegs, memòries. 

Professora : Carme Vives 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica . Nivell 2 

Ilpogrqfla 2 

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

Professora : Sonjo Henseleit 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 2 (2on. i 3er. trimestre) 

P'EINA a la feina 

(Experiències professionals entorn del dissenyador I el client). 

El curs introdueix l'alumne en el coneixement pràctic de les relacions professionals 
entre client i dissenyador. mitjançant l'estudi I l'anàlisi de les variables més significatives 
que intervenen en la relació oferta-demanda en un encàrrec de disseny. 

Professor . Conrad Uorens 
Crèdits : 10 
Matèria teòrica : Nivell 3 (1 er. trim.) 

Auociac1ó EINA 
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!fotografia aplicada 

Curs pràctic en el qual, a través de diferents exercicis, s'utilitza la fotografia com 
o punt de partida per a la realització d 'originals de disseny gràfic. 

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

Introducció a la Direcció d 'Art 

Introducció teòrlco-pràctlca a la Direcció d 'Art. 
S'analitzarà quin és el paper d 'un Director d 'Art en una Agència de Publicitat, I es 
farà una aproximació a la creació d 'una campanya. 

Professora : Muntsa Dachs 
Crèdits : 10 
Matèria teòrlco-pràctica: Nivell 3 (3er. trim.) 

Prolectes 3 A 

Anàlisi d 'informes de direrents encàrrecs (propostes concretes i desenvolupament 
de les possibles solucions a nivell professional. Anàlisis conceptuals i tècnics, i 
contactes interdisciplinaris (amb tipògrafs, iHustradors. fotògrafs, etc.). 

Professor : Uuís Morillas 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 3 

Associació EINA 
NIF G S8062217 17 



EINA Escola de disseny i art 
Av. de Vallvtdrera <4<4 bis 
080 11 Barcelona 
(93) 203 09 23 

!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! 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 (1er. trim.) 

Prolectes 3 e 

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 : Maria Eskenazl 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 3 (3er. trim.) 

Tipografia 3 A 

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

Professor ~ Pau Martín 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 3 
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•Tipografia 3 B 

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

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

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

3. Introducció a les estètiques històriques del llibre. 

Professor : Josep M. Pujol 
Crèdits : 10 
Matèria teòrico-pràctica ; Nivell 3 

Llista de matèries ootatiyes 

Disseny I jHustracjó 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. 

Professor : Lluís Guardons. 
Crèdits ~ 15 
Matèria teòrico-pràctica: Nivell 2 (4 sessions a concretar). 

Assoclact6 EINA 
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Av. de Vallvidrera <I <I b1s 
080 17 Barcelona 
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IEI disseny en la televisió 

Aplicació del disseny gràfic al camp de la televisió y del vídeo: tractament de les 
Imatges fixes . introducció als tractaments d 'imatge bàsics en el vídeo. 
desenvolupament d'imatges en moviment. realització d 'un story board. 

Professora : Neus Grabulosa 
Crèdits . 15 
Matèria pràctica: Nivell 3 (2on. trim.) 

Redacció 1 

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

Professor : Ramon Barnils 
Crèdits : 15 
Matèria teòrica : Nivell 1 (2on. trlm.) 

Redacció 2 

Continuació de Redacció 1 

Professor : Ramon Barnils 
Crèdits : 15 
Matèria teòrica : Nivell 2 (1 er. trlm.) 

Associació EINA 
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!Llista de matèries d 'altres departaments recomanades per als estudiants de 
l'especialitat de Disseny Gràfic. 

Art Contemporani (nivell 1). 

Crítica (nivell 3). 
Color (nivell 1 I 2). 

Història de l'Art (nivell 1. 2 i 3). 

'- Introducció a la Comunicació 1 (nivell 1 ). 
Introducció a la Comunicació 2 (nivell 2). 

Introducció als estudis literaris (nivell 1. 2 i 3). 
Tècniques sobre paper (nivell 1, 2 I 3). 

Teoria de l'Art i del Disseny (nivell 2). 
Teoria de la Comunicació i la Imatge (nivell 3). 
Visites d 'Art i Disseny (nivell 1. 2 i 3). 

Asloc•ac:ró EINA 
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!Departament d 'Art 

Cops de Departament: Moria Girona I M. Antònia Vilà 

L'especialitat d 'Art es proposa orientar i estimular l'a lumne en lo recerco dels seus 
propis mitjons d 'expressió visuaL gràcies o lo realització de treballs i exercic is on 
pugui manifestar-se I desenvolupar-se lo seva personal manera de fer. 

1Lo programació dels diferents cursos I tallers està orientada cop ol coneixement de 
les bases essencials del treball de coda 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 'uno 
manera lliure. però raonada. recercant sempre la coherència entre plantejament 
I resultat final. 

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

Els tallers Intensius. d 'una durada de 5 setmanes cadascun. variaran d 'un any o 
l'altre. 

Els alumnes que han obtingut els crèdits corresponents al primer nivell, 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. 

Assod ac16 EINA 
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lllista de matèries obligatòries 

Art Contemporani (veure Departament Teòriques) 

Professor : Manel Clot 
1Crèdits : 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 (1er. I 2on. trlm.) 

Dibuix 

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

Professor : Francesc Artigau 
Crèdits : 10 
Taller : Nivell 1. 2 i 3. 
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1Taller de Cal·liorafja xinesa 

La finalitat d'aquest curs, no és tant l'aprenentagge mimètic de l'escriptura xinesa 
sinó encaminar l'alumne a afrontar-se d'una altra manera a la realitat artística I 
possibilitar l'ús d'aquests coneixements en benefici de la seva pròpia creativitat. 
Professora : Patrícia Lin 
Crèdits : 10 
Taller : Nivell 3 (octubre a febrer) 

Taller de Pintura 1 

Curs d 'Introducció als diferents aspectes de la pintura. 

Professor : Yamandú Canosa 
Crèdits · 10 
Taller : Nivell 1. (novembre a juny) 

Taller de Pintura I Composició 

L'objectiu del curs és aconseguir que l'alumne profunditzi en el coneixement de 
l'estructura de la imatge, en la coordinació dels elements plàstics purs i construeixi 
un projecte creatiu personal. 

Professora : Maria Helguera 
Crèdits : 10 
Taller : Nivell 2 

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 : lO 
Taller : Nivell 3 
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1Tècnlgyes sobre Paper 

Exercicis sobre les possibilitats tècniques I expressives del llenguatge plàstic utilitzant 
com a suport el paper. 

Professora : Roser Laca sa. 
Crèdits : 10 
I aller : Nivell 1 

Ieor!g de l'Art I del Pisseny (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 a través dels 
quals s'aprofundirà en les relacions forma-espai. 

Professora : Àngels Viladomlu 
Crèdits : 10 
I aller : Nivell 1 

Prolectes Escultòrics 

Aquest Taller estarà compost per una sèrie d'escultors. Cadascun d 'ells presentarà 
una proposta de treball a desenvolupar d 'acord amb el terreny artístic en que 
treballen. 

Professor : Albert Velera 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica : Nivell 2 
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1Taller de Dibuix (la descripció del paisatge) 

l 'experiència consistirà en la descripció de diferents varietats vegetals. Estructures. 
textures. formes, seran analitzades amb diversos mitjons gràfics fins o constituir un 
repertori visual que defineixi les Identitats dels models. 

Professor : Patricio Vélez 
Crèdits : 15 
Taller : Nivell 2. 

Taller Gravat 

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

Professora : Rosa I orruella 
Crèdits : 10 
I aller : Nivell 2 I 3. 

Llista de matèries optatives 

Seminari d 'Art 

Invitació o l'alumne de verbalitzar uno resposta davant l'obra d 'ort amb el suport 
de visites o exposicions, comentaris d 'articles sobre ort contemporani I crítica 
col·lectlvo dels propis treballs. 

Professora : Moribel Vidal-Quadros 
Crèdits : 15 
Matèria teòrlco-pràctico : Nivell 1 (3er. trim.) 
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tYisltes d 'Art I Disseny 

Es programaran deu exposic ions que tinguin lloc a 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'Escola. 

Professor : Joan Abelló 
Crèdits 20 
'Nivell 1. 2 1 3 

6 Tallers intensius 

Crèdits 15 cadascun 
Nivell 2 i 3 

Frederic Amat 
Jordi Colomer 
Joan Hernandez Pijuan 
Ramon Herreros 

Dimecres i dijous. de 3,30 a 6.30. 

Antoni Llana 
Perejaume 
Albert Ràfels Casamada 
Alexandre Toro abell 

Llista 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) 
Teoria de la Comunicació I la Imatge (nivell 3) 
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1Departoment de Teòriques 

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

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

1Com o departament independent pretén d'oferir els coneixements d 'estètica, teoria 
I història de l'art necessaris per o assolir el judici crític i l'anàlisi de l'obra artística. 

Arquitectura Contemoorànio 

Seminari introductiu o les tendències arquitectòniques actuals. 

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

Art Contemporani 

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

Professor : Manel Clot 
Crèdits : 20 
Nivell 1 

Crítjcg 

Uno aproximació ols diversos mètodes per o lo comprensió de !obro d'art i del 
judici crític des de l'actualitat fins o lo literatura clàssica. 

Professor : Jesús Martínez Ciarà 
Crèdits : 20 
Nivell 2 I 3 
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•Història de I'Araujtectura 

Seminari introductiu als moviments històrics de l'arquitec tura. 

Professor . Xavier Pouplana 
Crèdits : 20 
Nivell l I 2 

Història de l'Art 

L'artista està obert i sotmès a uno sèrie d 'estímuls de tipus culturaL històric. social. 
polític I personal. Lo història de l'ort és un intent més o menys sistemàtic i objectiu. 
de recrear o reconstruir aquest espès teixit d 'influències que ho produït els grans 
artistes. les grans obres i els grans corrents estètics de lo nostra tradició. 

Professor : Som Abroms 
Crèdits 20 
Nivell : l , 2 1 3 

Introducció ols Estudis Literaris 

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

Professor : Som Abrams 
Crèdits . 20 
Nivell 1. 2 i 3. 

Introducció a lo Comunicació 1 

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

Professora : Anna Amorós 
Crèdits : 15 
Nivell 1 (1er. trim.) 
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!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 
1Crèdlts : 15 
Nivell 2 (ler. trim.) 

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 

Teoria de la Comunicació I la lmatoe 

La comunicació per imatge. símbol i lcono. Cap a una alfabetització visual. 
Denotació I cocnotació en imatge. Característiques de la imatge segons la 
percepció I la convenció cultural. 

Professor : Joan Enric Lahosa. 
Crèdits : 15 
Nivell 3. (2on. i 3er. trim.) 
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Dll. 

Om. 

Dc. 

Dj. 

Dv. 

HORARI GENERAL MATINS 

AULA 

9 9.30 10 10.30 11 11 .30 12 12.30 12.45_ 1 1.30 2 

1 DIBUIX I DIBUIX "-- r--
2 TIPOGRAFIA 3 • 2on trim. . APARADORISME I MUNTATGES 

3 INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS UTERARIS TEORIA DE L'ART I EL DISSENY 

4 TECNOLOGIA 2on. nivell PROJECTES 1 

T RECURSOS I MATERIALS 1r. trim ~ .... - ~ ARTS GRÀFIQUES 12n. i 3r.trim. DIBUIX ARQUITECTÒNIC 

1 I TÈCNIQUES DE DISSENY GRÀFIC 

ART CONTEMPORANI I 2 INT. COMUNICACIÓ 2 -1er. trim. -- TIPOGRAFIA 2 • 2n. i 3r. trim. .... 
f- .... 

3 PROJECTES 3A D'EIÑA A LA FEINA 1 r. trim , " 'D.G T.V. 2n. trim. , - "PROJ. 3C • 3r. trim ·-
REDACCIÓ 2. 1r. trim . ., " ', PROJ. 28 • 2n. tnm , ..-" PROJ. 2C • 3r. trim. l 4 DESCRIPTIVA TECNOLOGIA 3r. niv. 1r. trim. 

T TÈCNIQUES SOBRE PAPER DISSENY DEL MOBLE I 
1 

1--
CAL·LIGRAFIA I TÈCNIQUES REALITZACIÓ ORIGINALS 11 

2 
1--

ARQUITECTURA COOTEMPORÀNIA Ha. ARQUITECTURA PROJECTES DISSENY INTERIORS 111 

3 TECNOLOGIA 3r. rivell PROJECTES DISSENY INTERIORS 11 

4 HISTÒRIA DE L'ART PROJECTES DISSENY INTERIORS I 
1--

~ 

T COLOR -- SEMINARI D'ART TALLER DE PINTURA I .... -
1 TEC. REAUTZACIÓ ORIGINALS I ARTS GRÀFIQUES 11 I SEMINARIS 

~ -- : 2 CRITICA INT. COMUNICACIÓ 1 • 1 r. trim ~ REDACCIO 1 • 2n. trim. 
" 

..... ..._ 
3 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA APLICADA --I 4 1 DESCRIPTIVA INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA i T 

1 

2 
1--

3 
-

4 

T 

-
PROJECTES 3B • 1r. trim. --~ 

. ... TEORIA COMUNICACIÓ i IMATGE 2n. i 3r. tnm. {9 a 10.30 h.) 

TIPOGRAFIA I TIPOGRAFIA 3 • 1 r. lnm. .... ..... 

IDENTITAT i I. CORPORATIVA· 1r., 2n. trim, ... INT. DIRECCIÓ D'ART· 3r. trim. PROJECTES D. INTERIORS 111 

ESCENOGRAFIA 
·-
DIBUIX TÈCNIC i CONSTRUCCIÓ 

VOLUM 

VISITES ARQUITECTURA 
GRAVAT 

PROJECTES D. INTERIORS 11 

PROJECTES O. INTERIORS I 

PROJECTES ESCULTÒRICS 

2 dijous tarda cada mes. A concretar en el taulell d'anuncis de l'Escola. 
classes al taller del carrer Palau 6 baixos. DIMARTS, 10 a 14 h. matí 

" PROJECTES 2A • 2n. i 3r. trím .. 



TARDES 

AULA 

3 30 5 5 30 6 630 7 9. 
1 TALLER DE CAL-LIGRAFIA XINESA (oct. a feb.) I 
2 TALLER DE PINTURA 3 (març a juny) I 

Oli. 3 

4 TALLER DE DIBUIX I 
T 

1 TALLER DE PINTURA i COMPOSICIÓ l 
2 

Dm. 3 TALLER DE PINTURA 3 I 
4 

T 

1 TALLERS INTENSIUS I 
2 

Dc. 3 

4 I VISITES D'ART I DISSENY I 
T 

1 TALLERS INTENSIUS I 
2 

1-
Dj. 3 VISITES ARQUITECTURA 

4 

T 

1 

2 

Dv. 3 

4 

T . 
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Diploma d 'Eina (registre B.E.D.A.) 
Curs de Graduació (4rt. curs) 

Una vegada acabat el cicle d'estudis corresponent al ·certificat complet d 'especialitat• 
(360 punts o crèdits entre els quals hi hagi els corresponents a totes les matèries obligatòries 
de l'especialitat). l'estudiant que vulgui obtenir el Diploma d 'Eina vàlid pel registre B.E.D.A. 
(BUREAU OF EUROPEAN DESIGNERS ASSOCIATIONS). haurà de matricular-se per portar a 
terme el Curs de Graduació. 

Aquest Curs comprendrà activitats d'índole diversa. dins I fora de l'escola. la finalitat de les 
quals serà l'augment del domini sobre els problemes propers a les afeccions professionals 
específiques de cada estudiant. 

1EI Curs de Graduació conclourà amb la presentació i aprovació del Projecte de Fi de 
Carrera. 

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

Normativa: 

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

La matrícula inicial cobrirà exclusivament els drets d 'inscripció corresponents a 
la presentació del Projecte de fi de Carrera (P.F.C.) . 

2. El Curs de Graduació constarà de dues parts Independents. les quals es podran 
desenvolupar de forma paral·lela. 

3. La primera part o grup d 'activitats consistirà en la participació de l'estudiant en tallers. 
concursos o seminaris organitzats per Elna durant l'any acadèmic. 

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

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

4. La segona part del Curs de Graduació consistirà en la preparació l redacció del Projecte 
de Fi de Correra. 

El P.F.C. podrà ser real o Imaginari. i la ITnia de treball o la seva orientació podran tenir 
un caràcter més o menys teòric segons el cas. 

Es preveu la possibilitat de treballs sobre propostes projectuals purament especulatives, 
i també sobre problemes de disseny propers a la realitat normal de la professió. o bé. 
fins l 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. 
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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 còrrec de l'estudiant. 

Triat el tema. aquest haurà de ser presentat a Ja Secretaria de l'Escola mitjançant un 
Informe en el qual s'expliquin les Intencions bàsiques lla línia prevista del treball. perquè 
el Consell d'Èscola 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 deCarrero. l'estudiant soJ.IIcltarò o Secretaria la presentació d'aquest davant un trib.u 
noi de valoració nomenat "ad hoc· per l'Escolo. 

En lo designació dels components del tribunal intervindran el Director I el Cop 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 forà uno 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 'Eina . serà vàlid pel registre 
B.E.D.A. 

Noto: 

Els ex-alumnes d'Eina que flnalizaren 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 R de Carrera. 

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

Barcelona. març del 1988. 
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ÒRGANS PIRECDUS PE L'ESCOLA 

JUNTA RECTORA CASSQCIACIÓ EINA) 
A. Ròtols Cosomodo Degà 

Pep Alemany 
Miquel Espinat 
1Morio Girona 
Joan E. Lohoso 
Toni Moñ 
Toni Miserochs 
Mercè Valeri 

Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
Miquel Espinet Director 

Mercè Valeri 
Moilo Forré 
Glòria Mompin 
Antoni Chicono 

} 

CONSELl D'ESCOlA 
Miquel Espinet 
Pep Alemany 
Morta Girona 
Toni Moñ 
Claret Serrohimo 
Ramon Domènech 
Josep M. Mir 
Antònia Vllà 
Jesús Martínez Clorà 
Mercè Volen 
Som Abroms 

Secretària de Direcció 
Administració I 
Secretaria de l'Escolo 

Director 
Cop. Dept. D. lntenors 
Cop. Dept. Art 
Cop. Pep. Teòriques 
Cop. Dept. D. Gràfic 
Prof. Consell (D. Int.) 
Prof. Consell (D. Gràf.) 
Prof. Consell <Art) 
Prof. Consell (T eòrlques) 
Secretària del Consell 
Cop d'Estudis 

CAes DE DEPARTAMENT 
Pep Alemany Dept. D. !INTERIORS 
Moria Girona } 
Antònia Vilà 
Toni Moñ 
Claret Serrohimo } 
Josep M. Mrr 

CAP P'ESTUPIS 
Som Abroms 

Dept. ART 

Dept. TEÒRIQUES 

Dept. D. GRÀFIC 

COORDINADOR D'ACTES CULllJRALS 
Jesús Martínez Clorà 

COOROINAOORA PE PREMSA 
Anna Molo 

Ulion Trobada 

AssocJatJÓ EINA 
NIF. G 58062217 

Càrrec representatiu de les relacions 
de l'Escolo amb l'Exterior. Uoc honorífic. 
Junta formada pel Degà i vocals que 
representen o l'assemblea de rossocio
ció Elna. per debatre i morcar les direc
trius ideològiques i estructurals 
de l'escolo 

Càrrec executiu i representatiu de 
l'Escolo. Convoco reunions. coordino les 
especialitats I departaments i organitzo 
l'estructuro administrativa i de 
funcionament. 
Ajudes o lo direcció. 
Secretaria, 
correspondència i material. 
Comptobifrtat 

Comissió formada pel Drrector. 
4 Cops de Departament. 
4 Professors encarregats 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 coordinat 
amb lo direcció. 

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

Responsable directe dels octes culturals. 
seminaris I cursets. coordinat amb lo 
direcció. 

Responsable de lo difusió de les activitats 
de l'Escolo ols mitjons de comunicació. 
Arxiu de diapositives. 
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