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DISSENY GRAFIC 

El NAn~ 

Curs 1979-80 

L'especialitat està estructurada en dos cursos , que s'amplien amb 

un trimestre de projecte de fi de carrera. Això no d6na temps per 

a formar dissenyadors gràfics "acabats" sino que proporciona als 

alumnes els coneixements de metodologia , llenguatge i têcniques 

bàsiques com per que es puguin iniciar en la seva utilitzaci6 com 

a medi d'expressi6 professional. El planteig fonamentalment con

sisteix en creure que cada alumne pot trobar una determinada for

ma d'expressi6 i cal, per tant, donar-li els coneixements que li 

permetin descobrir la seva pròpia via comunicativa. 
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PRIMER CURS 

Curs dedicat al coneixement dels principis fonamentals del 

llentuatge gràfic i a la familiaritzaci6 amb els termes i elements 

de treball habituals,tant a nivell tècnic com a nivell conceptual. 

De bon començament s 'insistirà en la visi6 crítica dels treballs 

que es produeixin al curs i també s ' organitzaran sessions d'anàlisi 

d ' elements gràfics preexistents en el nostre entorn habitual. 

Assignatures Taller de Disseny Gràfic i Tècniques. 

Color . l 

Fotografia . 1 

Volum . 

Dibuix. l 

Art del S. XX. 

Teoria de la Cornunicaci6 i Semiologia . 

Tipografia. 

Visites de professionals. 

Aquestes assignatures, totes elles d'estudi imprescindible, aniran 

acompanyades de seminaris relacionats, més o menys tangencialment, 

amb l'àmbit del disseny gràfic . 

Taller de Disseny Gràfic és l'assignatura clau del curs en la que 

s'estudiaran els següents ternes: 

Coneixement i utilitzaci6 de materials i instruments. 

-El plà bidimensional {forma, estructura, equilibri, etc . ). 

- Tècniques gràfiques de preparaci6 d'originals. 

-Visites a tallers d ' industries gràfiques, amb exemples d'aplica-

ci6 pràctica . 
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SEGON CURS 

Aquest curs intenta de provocar l ' assentament de l'alumne en unes 

bases que li permetin una actitud responsable i creativa enfront 

dels problemes a resoldre. S ' ampliaran i solidificaran els temes 

estudiats a primer curs, s ' insistirà en la capacitat de judici 

cr!tic enfront de la pr~pia obra i l a dels demés i es potenci a rà 

l a seva capacitat creativa . 

Assignatures Taller de Disseny Gràfic. 

Color . 2 

Fotografia. 2 

Tècniques i realitzaci6 d ' originals. 

Dibuix . 2 

Imatge . 

Cal.ligrafia . 

Il.lustraci6 . 

Visites de pr ofessionals . 

Aquestes assignatures aniran també acompanyades de ·seminaris . 

Taller de Disseny Gràfic torna a ser l ' assignatura clau del curs 

i comptarà amb la col.labor aci6 de d i versos professors per tal 

d ' ampliar la visi6 g l obal de l a pràctica professional. 



lER. DISSENY GRÀFIC CURS 1979-80 

9 10 11 ' 30 2 

Dl. w 
Dm. 

VOLUM (S. Aguilar) DIBUIX 2 (F. Artigau) 

PROJECTES I TECNIQUES DE DISSENY GRAFIC (Serrahima, Mir, Nolla) 

Dc. ART CONTEMPORANI (M. Vidal) COLOR ( p. Vélez) 

T. COMUNICACIO 

Dj. (E • Lahosa) TIPOGRAFIA (R. Rousselot) (I. Sola Morales) 
(J. Pericot) 

Dv. FOTOGRAFIA (P. Llobet) VISITES i COL. LOQUIS (X . Olivé) 

CAP D'ESPECIALITAT: TONI MISERACHS 



2N DISSENY GRÀFIC CURS 1979-80 

MATINS TARDES 
2 3 11'30 9 6 - -- ~ 

w Dl. PROJECTES DISSENY GRAFIC SEMINARIS T. Hoverstad, L. Geest 

Dm. IMATGE (E . Lahosa) FOTOGRAFIA 2 
I 

Dc. PROJECTES DISSENY GRAFIC T~CNIQUES DIBUIX 2 
T. Sellés i d'altres (A. Ferrer) P . Tod6, M. Girona 

Dj. CAL.LIGRAFIA IL . LUSTRACIO 
(R. Rous se lot) Mariscal etc. 

Dv. RELLIGAT (Tècniques de paper) 
P. Velez VISITES i COL.LOQUIS 

(X . Olivé) 

COLOR (2n. i 3er. trim.) 
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CURS D' INICIACIO AL DISSENY INDUSTRIAL 

El NAn~ 

Història del Disseny Industrial a càrrec de Toni Mar1. 
Exercici: Realització d ' un llibre o un fullet. 

La fusteria tradicional a càrrec de Carles Riart. 
Exercicis: Realitzaci6 d'una maqueta i una esquadra. 

Els teixits a càrrec de J. Maña. 
Exercicis: Realitzaci6 d'una bossa, un sombrero i una sabatilla. 

Els vidres a càrrec de M. Morales. 
Exercici: Projecte d'un flasc6 de colònia o perfum. 

Els metalls: motllos, escunys i matrius a càrrec de c. Salique . 
Exercici: Realitzaci6 d ' un objecte treient-ne el motllo. 

La fusteria industrial a càrrec de Carles Riart . 
Exercici : Projecte d'un moble contenidor. 

Els plàstics a càrrec de R. Benedito. 
Exercici: Projecte d'un assecador de cabell. 

Visites a botigues de mobles de Barcelona. 

Visites-col.loqui en les quals diferents professionals donen a 
conèixer les seves obres i projectes. 

Treballs especials: Realitzaci6 d'una font per l'Aula- taller 

Dins el 3er. trimestre, es concretarà un treball per final de 
curs. 
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Interiorisme (disseny i ambientació) Curs 1979- 80 

Programa general . 

Nivell l 

El trimestre inicial del curs acadèmic tindrà caràcter selectiu. 

En aquest trimestre es posaran de manifest les capacitats de cada 

estudiant per a enfrontar-se amb la problemàtica del disseny. 

La informació corresponent a les diferentes matèries estarà centrada, 

en general, per el problema proposat a la classe de projectes . 

Després d ' aquest primer trimestre, tant la classe de projectes com 

la resta de les matèries adquiriran més independència per a consti-

tuir- se en assignatures destinades a exercitar i ampliar la informa-

ció tècnica-teòrica. 

Matèries: 

Projectes (aprenentatge del disseny a través de la realit-

zació pràctica d ' exercicis) . 

Tecnologia (coneixement dels materials i de les tècniques 

d'utilització). 

Geometria descriptiva (exercicis i teoria de perspectiva 

geomètrica i sistema dièdric). 

Dibuix (exercicis de dibuix a mà alçada amb utilització 

de mode ls) . 

Tecnologia gràfica (dibuix tècnic i sistemes de represen-

tació utilitzats en la pràctica projectual). 

+ 
+ 



Visites {aprenentatge a través de la observació i lectura 

d'obres existents). 

Crítica i Biblioteca I (assignatura destinada a completar 

la informació teòrica relativa al problema del disseny i 

l'ambientació. 

Nivell 2 

El segon curs està destinat a profunditzar en la problemàtica de 

l'exercici del disseny en els diferents camps de l'ambientació , 

des de l'interiorisme clàssic en problemes domèstics, públic o 

semi- públic, fins a la remodelació d'espais exteriors o els 

muntatges per a ambients momentanis, etc. 

En aquest curs central de la carrera, EINA pretén que l ' estudiant 

al mateix temps que avança en la seva capacitat general per a 

resoldre problemes de disseny, participi d'una bona informació 

sobre la història i l'actualitat dels moviments arquitectònics . 

Matèries: 

Projectes 2 

Tecnologia 2 

Visites 2-3 

Seminaris sobre ambientació o problemes relatius. 

Crítica i Biblioteca 2. 

Dibuix . 

Iniciació al disseny industrial {optativa). 

Nivell 3 

El tercer curs es dirigeix a assegurar en l'estudiant la consciència 

d'un bon domini sobre els diferents aspectes de l'actuació profes-

sional. 



• 

Matèries: 

Projectes 3. 

Tecnologia 3 . 

Visites 2-3. 

Seminaris sobre ambientaci6 o problemes relatius. 

Crítica i Biblioteca 3 . 

Dibuix . 

Iniciaci6 al disseny industrial (optativa). 

Projecte de fi de carrera: 

Superat el nivell 3, l'estudiant realitzarA un exercici de projecte 

final dirigit per un tutor de la seva elecci6. 



l ER. INTERIORISME CURS 1979-80 

9 9 ' 30 10'30 11 ' 30 12 2 
- ---

Ol. w 
Dm. 

DIBUIX 1 (F. Artigau) SEMINARIS 

>< DESCRIPTIVA (S. Steegman) VISITES QUINZENALS (L • Marques) 

TECNOLOGIA 1 CRITICA I 

Dc. (J . Cirici) BIBLI OTECA I 
Chaves-
Hern!ndez- Cross) PROJECTES I (P . Alemany, O. Freixes) 

Dj. TECNOLOGIA GRAFICA (Pereferrer) * INICIACIO AL DISSENY INDUSTRIAL 
(C • Riart) 

Dv. >< DESCRIPTIVA (s. Steegman) PROJECTES I (P . Alemany, D. Freixes) 

* MATERIA OPTATIVA. 

CAP D' ESPECIALITATS: JOSEP ALEMANY. 



2N INTERIORISME CURS 1979-80 

9 10 11'30 12 2 

w Dl. 

Dm. 

* SEMINARIS DISSENY ------- SEMINARIS ESCOLA 

---------= VISITES QUINZENALS (L. Marqués) 

Dc . ~ 
CRITICA I BIBLIOTECA PROJECTES 2 <r. Moragas) 

(Hern&ndez Cross i 
N. Chaves) 

Dj. DIBUIX (S. Roqueta) 0 INICIACIO AL DISSENY INDUSTRIAL (C. Riart) 

Dv. ~ 
TECNOLOGIA 2 PROJECTES 2 (T. Moragas) 
(R. Domenech 
J. Gal!) 

Materia optativa (recomanada) 

* 1 Obligatori. 



3ER. INTERIORISME CURS 1979-80 

9 10 11'30 12 2 

w Dl. 

Dm. 

* Seminaris Disseny ~ Seminaris escola 

----- Visites quinzenals (L. Marqués) 

Dc. / Crítica i biblioteca Projectes 3 (M • . Espinet) (G. Mora) 

Dj. Dibuix (S. Roqueta) ~ Iniciaci6 al Disseny Industrial (C. Ri art) 

Dv. / Tecnologia 3 Projectes 3 (M. Espinet) (Domenech, Gal i) 

Materia optativa (obligatòria per els alumnes de Disseny Industrial) 

* 1 Obligatori. 
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ESTUDIS D'ART 

Tallers 

VOLUM (professor Sergi Aguilar) 

DIBUIX 1 i 2 (professor F. Artigau) 

DIBUIX 3 (professors M. Girona i 

F. Tod6). 

TALLER DE COMPOSICIO 

(professor x. Serra de Rivera) 

TALLER DE TECNIQUES PLASTIQUES 

(professors A. Ràfels Casamada i 

Patricio Velez). 

EINA li~ 

Curs 1979-80 

Teoria i pràctica. 

Coneixement de l'espai, el 

volum, la forma. 

Efectes del color. Contrastos 

i harmonies. 

Formaci6 de la percepci6 

plàstica. 

Adquisici6 dels mitjans 

tècnics necessaris per a 

l'expressió gràfica. 

Educaci6 de la visi6. 

Desvetllament de la crea

tivitat. 

Teoria i pràctica de la 

pintura a l'oli centrada 

sobre els principis bàsics 

de la tècnica i la compo

sici6. 

Experiències i pràctiques 

pictòriques amb diferents 

materials. 

Coneixement de matèries i 

tècniques. 

Realitzacions plàstiques. 

+ 
+ 



IL.LUSTRACIO 

(Coordinaci6 Mariscal) 

GRAVAT (professora A. Vilà) 

TALLER LLIURE EXPERIMENTAL 

TEORIA DE LA COMUNICACIO 

(professors I. Sola-Morales, 

Yago Pericot i J. E. Lahosa). 

ART CONTEMPORANI 

(professora Mercè Vidal 

EST~TICA (professor Toni Vicens) 

CR!TICA (coordinador N. Chaves) 

Curs d'expressi6 gràfica 

orientat cap a les diferents 

possibilitats de r e producci6 

i d'utilitzaci6 del llengua~ 

ge visual. 

Iniciaci6 a les diferents 

tècniques d'irnpressi6. 

Realitzaci6 de treballs 

pràctics. 

Taller regit pels propis 

alumnes on es desenvoluparan 

lliurement treballs de crea

ci6 plàstica. 

Iniciaci6 a la teoria de la 

Gestalt, teoria de la Infor

rnaci6 i Semiologia. 

Aclariments terminol~gics. 

Estudi de les avanguardes 

art1stiques dins el context 

socio-cultural del S. XX . 

Inforrnaci6 i crítica sobre 

l'actualitat artística. 

Iniciaci6 a les idees estè

tiques. 

Ternes monogràfics. 

Sessions periòdiques cen

trades sobre els treballs 

del curs. 



VISITES 

Contactes amb pintors i 

escultors. 

Visites a tallers. 

(Coordinades amb els tallers 

de Composici6 i Tècniques 

Plàstiques). 

SEMINARIS Sobre diversos temes relacionats amb aspectes de l'art 

o el disseny o d'un interès cultural ampli. 

NOTA: El taller de Composici6 tindrà lloc els dimarts. 

El taller Lliure i el Dibuix 3, els dimecres. 

El taller de Tècniques plàstiques, els dijous, de 3 a 6 

de la tarda. 



w Dl. 

Dm . 

Dc. 

Dj . 

Dv. 

ART CURS 1979-80 

MATINS TARDES 

9 10'30 11 ' 30 1 2 2 3 6 7 

VOLUM (S . Aguilar) SEMINARIS 

DIBUIX (F . Artigau) DIBUIX (F. Artigau) 

IMATGE (J . E. Lahosa) GRAVAT (m . A. Vilà) T . COMPOSICIO CRITICA 
(X . Serra de Rivera) una al 

mes 

ART CONTEMPORANI (M . Vidal) COLOR 1 (P. Velez) TALLER LLIURE 
DIBUIX (Girona- Tod6) 

T . COMUNICACIO T.TECNIQUES PLASTI- CRITICA 
(Lahosa, IL.LUSTRACIO (Mariscal) QUES. (Ràfols una al 
Y. Pericot, Cas amada mes 
I. Sola Morales P. Velez) 

·~ ESTETICA 

~ ~ (T . Vicens) 
3er . trim. 

SESSIONS CRITIQUES Norberto Chaves, Mercè Vidal i altres conjuntament amb professors 
de l a secció. 

CAP D' ESPECIALITAT MARIA GIRONA . 


