


Presentació 

Coincidint amb curs 2002-2003 se celebrarà l'Any de/ Disseny 2003 
Barcelona. Es tracta díuna iniciativa institucional que vol recollir 
i potenciar aquelles activitats que cada dos anys es desplegaven al 
voltant de la Primavera del Disseny.Al marge de les exposicions, 
trobades i congressos que es propiciaran durant l'Any i que poden 
complementar l'activitat de les aules, des d'Eina sempre hem insistit 
que un dels principals actius del disseny barceloní som les escoles 
i les possibilitats de cursar la carrera de disseny que ofereix la ciutat. 
Si aquest protagonisme no es fa prou manifest en els esdeveniments 
puntuals Es, senzillament perquè el món de l'ensenyament treballa 
amb objectius a llarg termini, assentant els fonaments que més tard 
serveixen per a vestir altres projectes. 

El panorama de l'ensenyament del disseny és, malgrat els seus dèficits, 
important i ric a Barcelona.; però no és, afortunadament, un panorama 
homogeni i indiferenciat. Així, entre les distintes orientacions possibles 
dels estudis de disseny, els d'Eina els definirem com aquells que 
volen fer una major insistència en: 

- Incentivar que l'estudiant desenvolupi una creativitat conceptual 
i formal; ja que entenem que l'aportació del dissenyador ha de situar
se en el camp de la innovació i no en el de la visió tecnocrítica i en 
la repetició de models o formules ja conegudes. 

Organització 

- Dotar a l'estudiant d'eines per abordar la seva tasca amb rigor 
analític i qualificació tècnica; elements d'exigència garantits per la 
formació humanística i la inscripció universitària dels estudis de 
Graduat Superior en Disseny. 

- Esperonar un debat i una crítica necessària atesa la incidència social 
i cultural del treball del dissenyador; tot contribuint a que aquesta 
labor pugui anar més enllà del mer seguidisme del mercat. 

Aquesta orientació, compartida tant pels estudis de disseny com pels 
estudis d'art d'Eina, dibuixen el perfil d'un futur professional amb 

. recursos i autonomia per autogestionar el seu currículum i, sobretot, 
amb capacitat per adaptar-se a nous escenaris laborals i culturals i 
intervenir-hi activamrnt. 

La trajectòria innovadora d'Eina i el marc universitari en el que 
estructura i desenvolupa les seves activitats fan d'aquesta Escola un 
centre inconfusible i li atorguen un lloc destacat en el món del disseny 
i de l'art. 

Fundació Eina Eina, Escola de Disseny i Art Administració i serveis 

Patronat de la Fundació 
Albert Ràfols-Casamada President 
Antoni Marí Vicepresident 

Pep Alemany Vocal 
Maria Girona Vocal 
Josep Emili Hernandez-Cros Vocal 
André Ricard Vocal 
Claret Serrahima Vocal 
Mercè Valeri Vocal 
Antònia Vilà Vocal 

Anna Maio Gerent 

Eina està organitzada com a Fundació privada 
no lucrativa que té com a objectiu principal 
l'ensenyament de l'art i el disseny, el foment 
de la creació i el debat cultural. 
L'orgue de govern de la Fundació és el 
Patronat, constituït per persones que 
exerceixen, o han exercit, la docència a Eina. 
Entre les tasques que té assignat el patronat 
està l'elecció de la Direcció de l'Escola. 

Direcció 
Oriol Pibernat Director 
Octavi Rofes Sotsdireetor 

Consell Acadèmic 
Antoni Marí 
PepAlemany 
André Ricard 
Antònia Vilà 
Carme Vives 

El Consell Acadèmic està constituït per 
representants dels diferents itineraris d'estudis 
d'Eina a proposta de la Direcció de l'Escola 
i la Fundació. En formen part, a més, el 
Director i el Sotsdirector 

Consell Mixt UAB-Eina 
Fèlix Fanés 
Miquel Molins 
Oriol Pibernat 
Josep M. Pujol 
Josep M. Ricarte 
Octavi Rofes 

El Consell Mixt està integrat per set membres, 
quatre dels quals en representació d'Eina i 
tres en representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. La seva funció és 
la supervisió de l'activitat docent i 
investigadora de l'Escola. 

Secretaria 
Mercè Valeri, Secretària de direcció 
Glòria Mompín, Cap de gestió acadèmica 
Mailo Farré 
Cèlia Calvó 

Relacions públiques i premsa 
Anna Maio, IDPA 

Intercanvis amb escoles 
Adriana Campi 

Biblioteca 
Conxita Bueso Cap de bibliat.eca 
Elisabet Teixidó 

Publicacions 
Gemma Terol 
Xavier Vallverdú 

Equipament informàtic 
Àlex Solans Cap d'informàtica 
Miquel Abdón 
Nicolas Carrión 

Manteniment 
Laureano Segura Cap de manteniment 
Rafael Sanchez 



2 Itinerari Disseny d'Interiors Primer Curs 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup Horari Professors/es 

Mitjans expressió 20 12c Introducció al dibuix i al co- OG l r semestre Dm. 09:00-12:30 Francesc Artigau 
Dibuix + Color lor com a coneixement pràc- DII. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 
091010 tic de la forma, de la repre-

sentació en dos dimensions 2 l r semestre Dm. 09:00-12:30 M. Mar Saiz 
i de les tècniques bàsiques Dx. 15:30-19:00 Nico le Gagnum 
d'expressió plàstica. 

3 2n semestre Dm. 09:00-12:30 Francesc Artigau 
DII. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 

4 2n semestre Dm. 09:00-12:30 M. Mar Saiz 
Dx. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 

Mitjans expressió JD 12c lntroducciê al dibuix i al vo- OG l r semestre Dm. 09:00-12:30 Josep Aponte 
Dibuix + Volum lum com a coneixement Dx. 15:30-19:00 Angels Viladomiu 
09 1020 pràctic de la forma, de la 

representació en tres dimen- 2 l r semestre Dm. 09:00-12:30 Patricio Vélez 
sions i de les tècniques bàsi- Dj. 15:30-19:00 Àngels Viladomiu 
ques d'expressió plàstica. 

3 2n semestre Dm. 09:00-12:30 Jpsep Aponte 
Dx. 15:30-19:00 Angels Viladomiu 

4 2n semestre Dm. 09:00-12:30 Patricio Vélez 
Dj. 15:30-19:00 Àngels Viladomiu 

Fonaments teòrics 12c Introducció a l'estudi teòric, OG Anual Dj. 12:45-14:30 Oriol Pibernat 
de l'art i del disseny històric i crític de les princi- Dv. 09:00-10:45 Octavi Rofes 
091030 pals manifestacions artísti-

ques i de les transformacions 2 Anual Dj. 12:45-14:30 Octavi Rofes 
en la cultura estètica de l'art Dv. 09:00-10:45 Oriol Pibernat 
i del disseny. 

Projectes l Dl 12c Iniciació als procediments Ol Anual Dj. 09:00-12:30 Pere Armadàs 
111041 metodològics, tècnics i de Fàtima Vilaseca 

llenguatge propis del Projec-
te, mitjançant el plantejament 2 Anual Dj. 09:00-12:30 Pere Armadàs 
de problemes de disseny Fàtima Vilaseca 
d'interiorisme i cercant la 
resolució creativa per part 
de l'estudiant. 

Tecnologia l Dl 12c Introducció a l'estudi de les Ol Anual Dv. l l :00-14:30 Mercè Bada! 
11105 l relacions entre coneixements Tomàs López 

de física i mecànica, materials 
i comportaments, recursos 
tecnològics i construcció i el 
disseny ambiental. 

Dibuix tècnic Dl 12c Presentació dels sistemes i Ol Anual Dx. 11 :00-14:30 Domènec Peraferrer 
111031 tècniques de representació Jordi Peraferrer 

d'objectes i espais a través 
del dibuix tècnic. 

Descriptiva Dl 6c Estudi de la perspectiva Ol l r semestre DII. Dx. 09:00-10:45 Enric Steegmann 
111011 geomètrica i del sistema diè-

trie aplicats a la representació 
en arquitectura i interioris-
me. 

Informàtica l Dl 6c Iniciació a l'entorn informàtic, Ol 2n semestre DII. l l :00-14:30 Bernat Costa 
111021 aprenentatge de programes 

bàsics i aplicació de la repre- 2 2n semestre Dm. l 5:30-19:00 Bernat Costa 
sentació informàtica als pro-
cesses de disseny, arquitec-
tura i interiorisme. 



Itinerari Disseny d'Interiors Segon Curs 3 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup Horari Professors/es 

Història de l'art 9c Estudi històric i teòric de la OG l r semestre DII. Dx. Dv. 09:00-10:45 Antoni Marí 
i del disseny l concepció de la forma i de Isabel Valverde 
091040 les idees estètiques en el 

camp de l'art i del disseny OG 2 2n semestre DII. Dx. Dv. 09:00- 10:45 Eduard Cairo! 
particularment en període 
històric de transició de les 
arts decoratives al disseny 
modern. 

11 

Teoria de la imatge 9c Estudi de la percepció i la OG l r semestre DII. Dx. Dv. 09:00- 10:45 Jaume Barrera 

l i la comunicació representació visual i dels Manuel Delgado 
091050 models i mitjans de comuní-

cació, tant des de la perspec- OG 2 2n semestre DII. Dx. Dv. 09:00- 10:45 Jaume Barrera 
tiva teòrica com de la seva Manuel Delgado 
aplicació al camp del disseny. 

Projectes II Dl 12c Realiuació de projectes Ol Anual Dj . 09:00-12:30 PepAlemany 

11 
11 1071 d'interiorisme aportant reso- lñigo Correa 

lucions conceptuals, tècni-
ques, formals , etc a partir 2 Anual Dj. 09:00-12:30 PepAlemany ¡l 
d'una demanda i d'uns reque- lñigo Correa 
riments de programa simu-
lats. 

Informàtica 11 Dl 12c Aprenentatge de programes Ol Anual Dx. 11 :00-14:30 Lluís Serra 
111061 informàtics especialiuats i 

aplicació als processos de 2 Anual DII. 15:30-19:00 Lluís Serra 
disseny d'arquitectura i inte-
riorisme, així com a la pre-
sentació de projectes. 

Tecnologia II Dl 12c Coneixement dels materials Ol Anual Dv. 11 :00-14:30 Sander Laudi 
111091 i tècniques pròpis de la cons- Ramon Domènech 

trucció i dels sistemes i ele- Cristina Subias 
ments d'instal·lacions. 

Estudi de les tècniques de 
Tècniques 12c dibuix, aquarel·la, fotomun- Ol Anual DII. 11:00-14:30 Lilian Trabado 
de representació Dl tatge, maquetes, etc per a la Lluís Cuatrecasas 
111081 representació d'elements 

ambientals d'arquitectura i 
interiorisme. 

Dues assignatures de 9 crèdits a escollir entre les assignatures optatives de primer cicle 



4 Itinerari Disseny d'Interiors Tercer Curs 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup 

Història de l'art i 6c Estudi històric i teòric de la OG 
del disseny II concepció de la forma i de 
092010 les idees estètiques en el 

camp de l'art i del disseny en 
el segle XX. 

Anàlisi i critica 6c Anàlisi dels productes i els OG 
del disseny l processos de disseny, valo-
092020 rant els seus requeriments i 

resolucions, i aprofundiment 
en la critica de les condicions 
de recepció i ús en el marc 
del seu entorn cultural i so-
cio-econòmic 

Projectes 6c Iniciació a l'estudi d'àmbits OG 
lnterdisciplinars l del disseny que demanen una 
092030 resolució interdisciplinària; OG 2 

desenvolupament de projec-
tes en equip. OG 3 

Projectes Ill Dl 12c Realització de projectes Ol 
112011 d'interiorisme a partir d'una 

demanda i d'uns requerí-
ments de programa simulats, 
integrant els elements con-
ceptuals, creatius i tècnics. 

Quatre assignatures de 6 crèdits a escollir entre /es assignatures optatives de segon cie/e 
12 crèdits de lliure elecció 

Horari Professors/es 

2n Semestre DII.Dx. 09:00-10:45 Xavier Pouplana 

l r Semestre Dm. l 0:45-12:30 Anna Pujadas 
Dx. 09:00-10:45 

2n Semestre Dm. 09:00-12:30 Jordi Torres 

2n Semestre Dm. 09:00-12:30 Ignasi Castelltort 

2n Semestre Dm. 09:00- 12:30 Francesc Ribot 

Anual Dj. 09:00-12:30 Miquel Espinet i 
Carmina Sanvisens 



Itinerari Disseny d'Interiors Q uart Curs 

Assignatura i Còdi 

A nàlisi i crítica 
del disseny II 
092040 

Estratègia i gestió 
092050 

Projectes 
lnterdisciplinars II 
092060 

Taller PFC Dl 
112021 

PFC Dl 
112031 

Crèdits 

6c 

6c 

6c 

7,Sc 

4,Sc 

Descriptor 

Anàlisi i crítica dels productes 
i dels processos de disseny 
orientat específicament als 
tallers de projectes fi de ca-
rrera. 

Estudi del medi professional 
i del mercat relacions oferta 
demanda, funcionament de 
les organitzacions i empreses, 
gestió professional i empre-
sarial dels projectes, etc. 

Estudi i resolució de projec-
tes de disseny des d'una pers-
pectiva interdisciplinària i 
pràctica de treball en equips 
multidisciplinaris. 

Plantejament i desenvolupa-
ment conceptual, tècnic, for-
mal, etc del projecte fi de 
carrera de disseny gràfic. 

Desenvolupament del projec
te final de carrera, preparació 
de la documentació i presen
tació i lectura pública davant 
del tribunal. 

Tipus 

OG 

OG 

OG 

OG 

OG 

OG 

OG 

Ol 

Ol 

Grup Horari 

l r Semestre 011. 

2 l r Semestre Dx. 

l r Semestre 011. 

2 2n Semestre Dm. 

l r Semestre Dm. 

2 l r Semestre Dm. 

3 l r Semestre Dm. 

Anual Dj. 

09:00-12:30 

09:00-12:30 

09:00-12:30 

09:00-12:30 

09:00- 12:30 

09:00-12:30 

09:00-12:30 

09:00-12:30 

Professors/es 

Neus Buira 

Neus Buira 

Jordi Aguilar 
Javier Nieto 

Jordi Aguilar 
Javier Nieto 

Amadeu Santacana 

David Lorente 

Oscar Guayabero 

Antoni de Moragas 
Ramon Pintó 

Antoni de Moragas 
Ramon Pintó 

5 

l 
l 



6 Itinerari Disseny de Producte Primer Curs 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup Horari Professors/es 

Mitjans expressió 20 12c Introducció al dibuix i al ce- OG l r semestre Dm. 09:00-12:30 Francesc Artigau 
Dibuix + Color lor com a coneixement pràc- DII. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 
091010 tic de la forma, de la repre-

sentació en dos dimensions 2 l r semestre Dm. 09:00-12:30 M. Mar Saiz 
i de les tècniques bàsiques Dx. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 
d'expressió plàstica. 

2n semestre Dm. 09 :00- l 2:3 O Francesc Artigau 
DII. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 

4 2n semestre Dm. 09:00-12:30 M. Mar Saiz 
Dx. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 

Mitjans expressió JD 12c Introducció al dibuix i al ve- OG l r semestre Dm. 09:00-12:30 J,osep Aponte 
Dibuix + Volum lum com a coneixement Dx. 15:30-19:00 Angels Yiladomiu 
091020 pràctic de la forma, de la 

representació en tres dimen- 2 l r semestre Dm. 09:00-12:30 Patricio Yélez 
sions i de les tècniques bàsi- Dj. 15:30-19:00 Àngels Yiladomiu 
ques d'expressió plàstica. 

3 2n semestre Dm. 09:00-12:30 J,osep Aponte 
Dx. 15:30-19:00 Angels Viladomiu 

4 2n semestre Dm. 09:00-12:30 Patricio Vélez 
Dj. 15:30-19:00 Àngels Viladomiu 

Fonaments teòrics 12c Introducció a l'estudi teòric, OG Anual Dj. 12:45-14:30 Oriol Pibernat 
de l'art i del disseny històric i crític de les princi- Dv. 09:00-10:45 Octavi Rofes 
091030 pals manifestacions artísti-

ques i de les transformacions 2 Anual Dj. 12:45-14:30 Octavi Rofes 
en la cultura estètica de l'art Dv. 09:00-10:45 Oriol Pibernat 
i del disseny. 

Projectes l DP 12c Iniciació als procediments Ol l r semestre DII. 12:00-15:30 Josep M.Fort 
12104P metodològics, tècnics i de 2n semestre DII. 11 :00-14:30 Niall O'Flyn 

llenguatge propis del Projec-
te, mitjançant el plantejament 
de problemes de disseny de 
producte i cercant la resolu-
ció creativa per part de 
l'estudiant. 

Tecnologia l DP 12c Introducció a l'estudi de les Ol Anual Dx. l l :00-14:30 Gemma Bernal 
12105P relacions entre coneixements Ricardo Marsicano 

de física i mecànica, mate-
rials i comportaments, recur-
ses tecnològics i processos 
de fabricació i el disseny 
d'objectes. 

Dibuix tècnic DP 12c Presentació dels sistemes i Ol Anual Dj. 09:00-12:30 Domènec Peraferrer 
12103P tècniques de representació 

d'objectes i espais a través 
Francesc Romagosa 

del dibuix tècnic. 

Descriptiva DP 6c Estudi dels sistemes geomè- Ol 2n semestre DII. Dx. 09:00-10:45 Enric Steegmann 
12101P tries de representació aplica-

ts a la representació en dis-
seny i enginyeria de 
producte. 

Informàtica l DP 6c Iniciació a l'entorn informàtic, 01 l r semestre Dm. 12:45-14:30 Àlex Alcantara 
12102P aprenentatge de programes Dv. 11 :00-12:45 

bàsics i aplicació de la repre-
Àlex Alcantara sentació informàtica als pro- 2 2n semestre Dm. 12:45-14:30 

cesses de disseny de produc- Dv. l l :00-12:45 
tes. 



Itinerari Disseny de Producte Segon Curs 7 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup Horari Professors/es 

Història de l'art 9c Estudi històric i teòric de la OG l r semestre 011. Dx. Dv. 09:00-10:45 Antoni Marí 
i del disseny l concepció de la forma i de Isabel Valverde 
091040 les idees estètiques en el 

camp de l'art i del disseny OG 2 2n semestre 011. Dx. Dv. 09:00-10:45 Eduard Cairo! 
particularment en període 
històric de transició de les 
arts decoratives al disseny 
modern. 

Teo ria de la imatge 9c Estudi de la percepció i la OG 1r semestre 011. Dx. Dv. 09:00-10:45 Jaume Barrera 
i la comunicació representació visual i dels Manuel Delgado 
091050 models i mitjans de comuni-

cació, tant des de la perspec- OG 2 2n semestre DII. Dx. Dv. 09:00-10:45 Jaume Barrera 
tiva teòrica com de la seva Manuel Delgado 
aplicació al camp .del disseny. 

Projectes II DP 12c Realiuació de projectes de Ol Anual 011. l l :00-14:30 Gemma Bernal 
12 107P producte aportant resolucio- Ferran Morgui 

ns conceptuals, tècniques, 
formals, etc a partir d'una 
demanda i d'uns requeri-
ments de programa simulats. 

Informàtica II DP 12c Ol Anual Dj. 09:00-12:30 Ramon Isern 
12106P Aprenentatge de programes 

informàtics especialitzats i 
aplicació als processos 
de disseny de productes, així 
com a la presentació de pro-
jectes. 

Tecnologia II DP 12c Estudi dels sistemes de fabri- Ol Anual Dx. 11 :00-1 4:30 Eduardo Campoamor 
12109P cació i manipulació de mate- Carles Marzabal 

rials. Coneixement dels pro-
cessos de fabricació i costos. 

Tècniques 12c Coneixement pràctic de di- Ol Anual Dv. 11:00-14:30 Domènec Peraferrer 
de representació DP ferents tècniques de repre- Francesc Romagosa 
12108P sentació i presentació de Lluís Cuatrecasas 

projectes (dibuix, renders, 
maquetes,etc). 

Dues assignatures de 9 crèdits a escollir entre les assignatures optatives de primer cicle 



8 Itinerari Disseny de Producte Tercer Curs 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup 

Història de l'art i 6c Estudi històric i teòric de la OG 2 
del disseny II concepció de la forma i de 
092010 les idees estètiques en el 

camp de l'art i del disseny en 
el segle XX. 

Anàlisi i crítica 6c Anàlisi dels productes i els OG 2 
del disseny l processos de disseny, valc-
092020 rant els seus requeriments i 

resolucions, i aprofundiment 
en la crítica de les condicions 
de recepció i ús en el marc 
del seu entorn cultural i so-
cio-econòmic 

Projectes 6c Iniciació a l'estudi d'àmbits OG 
lnterdisciplinars l del disseny que demanen una 
092030 resolució interdisciplinària; OG 2 

desenvolupament de projec-
tes en equip. OG 3 

Projectes Ill DP 12c Realització de projectes de Ol 
12201P disseny de producte a partir 

d'una demanda i d'uns reque-
riments de programa simu-
lats, integrant els elements 
conceptuals, creatius i tèc-
nies. 

Quatre assignatures de 6 crèdits a escollir entre les assignatures optatives de segon cicle 
12 crèdits de lliure elecció 

--

Horari Professors/es 

l r Semestre Dm. l 0:45-12:30 Isabel Campi 
Dx. 09:00-10:45 

2n Semestre DII. Dx. 09:00- 10:45 Anna Pujadas 

2n Semestre Dm. 09:00-12:30 Jordi Torres 

2n Semestre Dm. 09:00-12:30 Ignasi Castelltort 

2n Semestre Dm. 09:00-12:30 Francesc Ribot 

Anual Dj. 09:00-12:30 Carmela Raimundo 
Maric Ruiz 



Itinerari Disseny de Producte Q uart Curs 

Assignatura i Còdi Crèdits Descriptor Tipus Grup 

A nàlisi i crítica 6c Anàlisi i crítica dels productes OG 
del d isseny II i dels processos de disseny 
092040 orientat específicament als OG 2 

tallers de projectes fi de ca-
rrera. 

Estratègia i gestió 6c Estudi del medi professional OG 
092050 i del mercat relacions oferta 

demanda, funcionament de 
les organitzacions i empreses, OG 2 
gestió professional i empre-
sarial dels projectes, etc. 

Pro jectes 6c Estudi i resolució de projec- OG 
lnt e rd isciplinars II tes de disseny des d'una pers-
092060 pectiva interdisciplinària i OG 2 

pràctica de treball en equips 
multidisciplinaris. OG 3 

Ta lle r PFC DP 7,Sc Plantejament i desenvolupa- Ol 
12202P ment conceptual, tècnic, for-

mal, etc del projecte fi de 
carrera de disseny de pro-
ducte. 

PFC DP 4,Sc Desenvolupament del projec- Ol 
12203P te final de carrera, preparació 

de la documentació i presen-
tació i lectura pública davant 
del tribunal. 

Tres assignatures de 6 crèdits a escollir entre les assignatures optatives de 2n cicle 
18 crèdits de lliure elecció 

9 

Horari Professors/es 

l r Semestre DII. 09:00-12:30 Neus Buira 

l r Semestre Dx. 09:00-12:30 Neus Buira 

1r Semestre DII. 09:00-12:30 Jordi Aguilar 
Javier Nieto 

2n Semestre Dm. 09:00- 12:30 Jordi Aguilar 
Javier Nieto 

1r Semestre Dm. 09:00- 12:30 Amadeu Santacana 

1r Semestre Dm. 09:00-12:30 David Lorente 

1r Semestre Dm. 09:00-12:30 Oscar Guayabero 

Anual Dj. 09:00-12:30 Jorge Martín 



10 Itinerari Disseny Gràfic Primer Curs 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup Horari Professors/es 

Mitjans expressió 20 12c Introducció al dibuix i al co- OG l r semestre Dm. 09:00-12:30 Francesc Artigau 
Dibuix + Color lor com a coneixement pràc- DII. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 
091010 tic de la forma, de la repre-

sentació en dos dimensions 2 l r semestre Dm. 09:00-12:30 M. Mar Saiz 
i de les tècniques bàsiques Dx. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 
d'expressió plàstica. 

3 2n semestre Dm. 09:00-12:30 Francesc Artigau 
DII. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 

4 2n semestre Dm. 09:00-12:30 M. Mar Saiz 
Dx. 15:30-19:00 Nicole Gagnum 

Mitjans expressió 30 12c Introducció al dibuix i al vo- OG l r semestre Dm. 09:00-12:30 Jpsep Aponte 
Dibuix + Vo lum lum com a coneixement Dx. 15:30-19:00 Angels Viladomiu 
091020 pràctic de la forma, de la 

representació en tres dimen- 2 l r semestre Dm. 09:00-12:30 Patricio Vélez 
sions i de les tècniques bàsi- Dj. 15:30-19:00 Àngels Viladomiu 
ques d'expressió plàstica. 

3 2n semestre Dm. 09:00-12:30 Jpsep Aponte 
Dx. 15:30-19:00 Angels Viladomiu 

4 2n semestre Dm. 09:00-12:30 Patricio Vélez 
Dj. 15:30-19:00 Àngels Viladomiu 

Fonaments teòrics 12c Introducció a l'estudi teòric, OG Anual Dj. 12:45- 14:30 Oriol Pibernat 
de l'art i del disse ny històric i crític de les princi- Dv. 09:00-10:45 Octavi Rofes 
091030 pals manifestacions artísti-

ques i de les transformacions 2 Anual Dj . 12:45-14:30 Octavi Rofes 
en la cultura estètica de l'art Dv. 09:00-10:45 Oriol Pibernat 
i del disseny. 

Projectes l DG 12c Iniciació als procediments Ol Anual Dv. l l :00-14:30 Josep Maria Mir 
13103G metodològics, tècnics i de 

llenguatge propis del Projec-
te, mitjançant el plantejament 
de problemes de disseny i 
cercant la resolució creativa 
per part de l'estudiant. 

Tecniques gràfiques l 12c Estudi dels suports. dels pro- Ol Anual Dx. l l :00-14:30 Jaume Pujagut 
13104G cesses i de les tècniques Xavier Alamany 

d'impressió i arts gràfiques i 
aprenentatge de la prepara-
ció d'originals per a ser re-
produïts. 

Tipografia l 12c Introducció a les tècniques Ol Anual Dj. 09:00-12:30 KeithAdams 
13105G d'arts gràfiques i a l'estudi Josep Babiloni 

de l'arquitectura de la lletra, Josep M. Pujol 
les famílies tipogràfiques de 
l'alfabet llatí i d'altres escrip-
tures, i de la composició ti-
pogràfica. 

Representació 6c Estudi dels materials, recur- Ol l r semestre DII. l l :00-14:30 Helena Tremoleda 
gràfica sos i tècniques de treball més 
13101G freqüents en l'elaboració de 

projectes de disseny gràfic. 

Informàtica l DG 6c Aprenentatge de programes Ol 2n semestre DII. 09:00-12:30 Marc Ancochea 
13102G i aplicació de la representació 

informàtica als processos de 2 2n semestre DII. 15:30-19:00 Marc Ancochea 
disseny gràfic. 



Itinerari Disseny Gràfic Segon Curs 11 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup Horari Professors/es 

Història de l'art 9c Estudi històric i teòric de la OG l r semestre DII. Dx. Dv. 09:00-10:45 Antoni Marí 
i del disseny l concepció de la forma i de Isabel Valverde 
091040 les idees estètiques en el 

camp de l'art i del disseny OG 2 2n semestre DII. Dx. Dv. 09:00-10:45 Eduard Cairol 
particularment en període 
històric de transició de les 
arts decoratives al disseny 
modern. 

Teoria de la imatge 9c Estudi de la percepció i la OG lr semestre DII. Dx. Dv. 09:00-10:45 Jaume Barrera 
i la comunicació representació visual i dels Manuel Delgado 
091050 models i mitjans de comuní-

cació, tant des de la perspec- OG 2 2n semestre DII. Dx. Dv. 09:00-10:45 Jaume Barrera 
tiva teòrica com de la seva Manuel Delgado 
aplicació al camp del disseny. 

Projectes II DG 12c Realització de projectes Ol Anual Dv. 11:00- 14:30 Josep Bagà 
13107G aportant resolucions concep- Carme Vives 

tuals, tècniques, formals, etc 
2 Anual Dv. 11 :00-14:30 Josep Bagà a partir d'una demanda i 

d'uns requeriments de pro- Carme Vives 
grama simulats. 

Informàtica II DG 12c Aprenentatge de programes Ol Anual Dj. 09:00-12:30 Max Bevilacqua 
13106G informàtics i aplicació als pro- Xavier Roca 

cessos de disseny gràfic i de 
tractament d'imatges. 

Tècniques gràfiques 11 12c Aprofundiment en el co- Ol Anual DII. l l :00-14:30 Raimon Casals 
13108G neixement de les tècniques 

d'impressió i d'artS gràfiques, 
dels seus orígens a l'actualitat, 
i dels processos moderns 
d'edició. 

Tipografia 11 12c Coneixement teòric, històric Ol Anual Dx. 11 :00-14:30 Josep Babiloni 
13109G i pràctic de la tipografia com Sabina Monza 

a recurs d'expressió, compo-
sició i significació en relació 
als mitjans i suports i a les 
característiques del missatge. 

Dues assignatures de 9 crèdits a escollir entre les assignatures optatives de primer cicle 



12 Itinerari Disseny Gràfic Tercer Curs 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup 

Histò ria de l'art i 6c Estudi històric i teòric de la OG 3 
de l disseny II concepció de la forma i de 
0920 10 les idees estètiques en el 

camp de l'art i del disseny en 
el segle XX. 

Anàlisi i crítica 6c Anàlisi dels productes i els OG 
del disseny l processos de disseny, valo-
092020 rant els seus requer iments i 

resolucions, i aprofundiment 
en la crítica de les condicions 
de recepció i ús en el marc 
del seu entorn cultural i so-
cio-econòmic 

Projectes 6c Iniciació a l'estudi d'àmbits OG 
lnte rdisciplinars l del disseny que demanen una 
092030 resolució interd isciplinària; OG 2 

desenvo lupament de projec-
OG 3 tes en equip. 

Projectes Ill DG 12c Realització de projectes de Ol 
13201G disseny gràfic a partir d'una 

demanda i d'uns requerí-
ments de programa simulats, 
integrant els elements con-
ceptuals, creatius i tècnics 

Quatre assignatures de 6 crèdits a escollir entre /es assignatures optatives de segon cie/e 
12 crèdits de lliure elecció 

Horari Professors/es 

2n Semestre DII.Dx. 09:00-10:45 Sebastià Duatis 
Isabel Campi 

l r Semest re Dm. l 0:45-12:30 Anna Pujadas 
Dx. 09:00-10:45 

2n Semestre Dm. 09:00-12:30 Jordi Torres 

2n Semestre Dm. 09:00- 12:30 Ignasi Castelltort 

2n Semestre Dm. 09:00-12:30 Francesc Ribot 

Anual Dj. 09:00- 12:30 Pi lar Gorriz 
Enric Jardí 



Itinerari Disseny Gràfic Quart Curs 

Assignatura i Còdi Crèdits Descriptor Tipus Grup 

Anàlisi i crítica 6c Anàlisi i crítica dels productes OG 
del disseny II i dels processos de disseny 
092040 orientat específicament als OG 2 

tallers de projectes fi de ca-
rrera. 

Estratègia i gestió 6c Estudi del medi professional OG 
092050 i del mercat relacions oferta 

demanda, funcionament de 
les organitzacions i empreses, OG 2 
gestió professional i empre-
sarial dels projectes, etc. 

Projectes 6c Estudi i resolució de projec- OG 
lnterdisciplinars II tes de disseny des d'una pers-
092060 pectiva interdisciplinària i OG 2 

pràctica de treball en equips 
multidisciplinaris. OG 3 

Taller PFC DG 7,Sc Plantejament i desenvolupa- Ol 
13202G ment conceptual, tècnic, for-

mal, etc del projecte fi de 
carrera d'interiorisme. 

PFCDG 4,Sc Desenvolupament del projec- Ol 
13203G te final de carrera, preparació 

de la documentació i presen-
tació i lectura pública davant 
del tribunal. 

Tres assignatures de 6 crèdits a escollir entre les assignatures optatives de 2n cicle 
18 crèdits de lliure elecció 

13 

Horari Professors/es 

l r Semestre DII. 09:00-12:30 Neus Buira 

l r Semestre Dx. 09:00-12:30 Neus Buira 

l r Semestre DII. 09:00- 12: 3 O Jordi Aguilar 
Javier Nieto 

2n Semestre Dm. 09:00-12:30 Jordi Aguilar 
Javier Nieto 

1r Semestre Dm. 09:00-12:30 Amadeu Santacana 

1r Semestre Dm. 09:00-12:30 David Lorente 

1r Semestre Dm. 09:00-12:30 Oscar Guayabero 

Anual Dj. 09:00-12:30 Pere Àlvaro 
Àlex Gifreu 

Pere Àlvaro 
Àlex Gifreu 



14 Estudis d'Art Pri mer Curs 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup Horari Professors/es 

Mitjans expressió 20 12c Introducció al dibuix i al co- OG l r semestre Dm. 09:00-12:30 Francesc Artigau 
Dibuix + Color lor com a coneixement pràc- DII. l 5:30-19:00 Nicole Gagnum 
091010 tic de la forma. de la repre-

sentació en dos dimensions. 

Mitjans expressió 30 12c Introducció al dibuix i al vo- OG 3 2n semestre Dm. 09:00-12:30 J?sep Aponte 
Dibuix + Volum lum com a coneixement Dx. l 5:30-19:00 Angels Viladomiu 
091020 pràctic de la forma. de la 

representació en tres dimen-
s ions. 

Fonaments teòrics 12c Introducció a l'estudi teòric, OG Anual Dj. 12:45- 14:30 Oriol Pibernat 
de l'art i el disseny històric i crític de les princi- Dv. 09:00-10:45 Octavi Rofes 
091030 pals manifestacions artísti-

ques en la cultura estètica 2 Anual Dj. 12:45-14:30 Octavi Rofes 
de l'art i del disseny. Dv. 09:00-10:45 Oriol Pibernat 

Tecnologia l 12c Introducció a l'estudi de les Ol Anual Dx. 11:00-1 4:30 Gemma Bernal 
14102A relacions entre coneixements Ricardo Marsicano 

de física i mecànica, mate-
rials i comportaments, recur-
sos tecnològics. 

Descriptiva 6c Estudi dels sistemes geomè- Ol 2n semestre DII.Dx. 09:00-10:45 Enric Steegmann 
14 101A tries de representació aplica-

ts a la representació. 

Projectes d'art 18c Tuto ries de seguiment de Ol l r semestre DII. l l :00-1 4:30 Antoni Llena 
40302A A l'alumne. Suport a la recerca l r semestre Dj. 09:00-12:30 Pedro Saralegui 
40303A B d'un llenguatge personal. 2n semest re Dj. 09:00-12:30 Jordi Fulla 
40304A C 



Estudis d'Art Segon Curs 15 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Tipus Grup Horari Professors/es 

Història de l'art 9c Estudi històric i teòric de la OG l r semestre DII. Dx. Dv. 09:00-10:45 Antoni Marí 
i el disseny l concepció de la forma i de Isabel Yalverde 

) 
091040 les idees estètiques en el 

camp de l'art i del disseny 
particularment en període 

} històric de transició de les 
arts decoratives al disseny 
modern. 

Teoria de la imatge 9c Estudi de la percepció i la OG 2 2n semestre DII.Dx. Dv. 09:00-10:4 5 Jaume Barrera 
i la comunicació representació visual i als mo- Manuel Delgado 
091050 dels i mitjans de comunicació, 

tant des de la perspectiva 
teòrica com de la seva apli-
cació al camp del disseny. 

Dibuix (i Gravat) 6c Aprenentatge i pràctica d'una Ol 2 Anual DII. 16:00-19:30 Antonia Vilà 
14103A tècnica, mitjà o procés de del 8/ l O al 24/6 Rosa Tarruella 

creaació d'obra gràfica origi-
nal. 

Projectes d'art IBc Tutories de seguiment de Ol l r semestre DII. l l :00-14:30 Antoni Llena 
4031 IA A l'alumne. Suport a la recerca l r semestre Dj. 09:00-12:30 Pedro Saralegui 
40312A B d'un llenguatge personal. 2n semestre Dj. 09:00- 12:30 Jordi Fulla 
40313A C 

2 7 crèdits a escollir entre les asignatures optatives 



16 Estudis d'Art Tercer Curs 

Assignatura i Codi 

Història de l'art i 
del disseny li 
092010 

Anàlisi i crítica 
del disseny l 
092020 

Pintura 
14 104A 

Escultura 
14105A 

Taller de dibuix 
14106A 

Gravat 
14107A 

Projectes d'art 
40321A A 
40322A B 
40323A C 

Crèdits 

6c 

6c 

6c 

6c 

6c 

6c 

6c 

Descriptor 

Estudi històric i teòric de la 
concepció de la forma i de 
les idees estètiques en el 
camp de l'art i del disseny en 
el segle XX. 

Anàlisi dels productes i els 
processos de disseny, condí-
cions de recepció i ús en el 
marc del seu entorn cultural 
i socio-econòmic 

Aprenentatge i pràctica d'una 
tècnica, mitjà o procés de 
creació bidimensional. 

Aprenentatge i pràctica d'una 
tècnica, mitjà o procés de 
creació tridimensional. 

Aprenentatge i pràctica d'una 
tècnica, de dibuix com a re
curs expressiu. 

Aprenentatge i pràctica d'una 
tècnica, mitjà o procés de 
creació d'obra gràfica origi
nal. 

Tutories de seguiment de 
l'alumne. Suport a la recerca 
d'un llenguatge personal. 

9 crèdits a escollir entre les assignatures optatives 

Tipus Grup Horari Professors/es 

OG 2 1r Semestre DII.Dx. 09:00- 10:45 Isabel Campi 

OG 2 2n Semestre DII.Dx. 09:00- 10:45 Anna Pujadas 

Ol l r semestre Dm. l 5:30- 19:00 Xano Armenter 

Ol 2n semestre DII. l 5:30-19:00 Sergi Aguilar 

Ol 2n semestre DII. 11 :00-14:30 Joaquim Conca 

l r semestre Dv. 16:00- 19:30 Enric Mas 

Ol Un Projecte d'Art a escollir entre l'oferta anual 



Optatives Pri mer Cicle 

Assignatura i Codi 

Color 
29 101A 

Co lo r (i Escriptura) 
29 101A 

Dibuix 
29102A 

Dibuix (i Gravat) 
29102A 

Fotografia 
29103A 

Taller monogràfic de 
disseny, art i arquit. 
29104A 

Volum 
29105A 

Crèdits 

9c 

9c 

9c 

9c 

9c 

9c 

9c 

Descriptor 

Estudi teòric de la llu m i la 
pigmentació com a fonament 
per al domin i cromàtic i rea-
lització de projectes d'expe-
rimentació cromàtica en di-
ferents suports i tècniques. 

Realització de projectes 
d'experimentació cromàtica 
utilitzant l'escriptura i els 
sistemes de decoració en 
manuscrits. S'analitzara la his-
tòria de l'escriptura occiden-
tal i es seu ús del color, des 
de Carlemany a Paul Klee. 

Estudi de les tècniques de 
dibuix a llapis, observació i 
representació de models i 
pràctiques de dibuix descrip-
tiu. Introducció al gravat. 

Introducció a les diferents 
tècniques de creació d'obra 
gràfica, potenciant la familia-
ritat amb els elements fona-
mentals en l'elaboració 
d'imatges gràfiques: línia, com-
posició i llum. 

Introducció al llenguatge i als 
gèneres de la fotografia, anàli-
si d'imatges i aprenentatge 
pràctic de les tècniques bàsi-
ques de la fotografia profes-
sional. 

Cicle de conferències i visites 
destinades al coneixement 
d'autors, obres i institucions 
cult urals. 

Estudi teòric de les relacions 
entre forma i espai i realitza-

Grup 

2 

2 

2 

3 

2 

ció de projectes en tres di- 2 
mensions utilitzant diferents 
materials. 

* Més 2 crèdits pràctics (horari a concretar) 

17 

Horari Professors/es 

2n semestre Dm. 09:00- 12:00 Jordi Fu lla 
Dj. 12:45-14:45 Jo Miline 

Anual Dj. 15:30-17:30 KeithAdams 

l r semestre Dm. 09:00-12:00 Maria Helguera 
Dj. 12:45-14:45 

del 8/ l O al 24/6 DII . 16:00-19:00 Antonia Vilà 
(2n Semestre) Rosa Tarruella 

l r semestre Dm. 09:00- 12:00 Manel Esclusa 
Dj. 12:45-14:45 Núria Andreu 

2n semestre Dm. 09:00-12:00 Manel Esclusa 
Dj. 12:45-14:45 Núria Andreu 

l r semestre Dm. 15:00- 18:00 Manel Esclusa 
Dj . 15:30- 17:30 Núria Andreu 

l r semestre Dm.Dj. 16:00-18:30 Joan Abelló 
Santi Ferrer Vidal 

2n semestre Dm. D¡. 16:00-18:30 Joan Abelló 
Sant i Ferrer Vidal 

l r semestre Dm. 15:00-19:00* Albert Valera 

2n semestre Dm. 15:00-19:00* Albert Valera 



18 Optatives Segon Cicle 

Assignatura i Codi 

Antropologia 
de l'art 
29331A 

Aparadorisme 
29220A 

Cal·ligrafia B 
29202A 

Creació audiovisual 
29203A 

Creació digital 
29204A 

Creació fotogràfica 
29205A 

Dibuix 
i representació 
29209A 

Direcció d'Art 
29356A 

Direcció 
i gestió de disseny 
29210A 

Crèdits 

6c 

6c 

6c 

6c 

6c 

6c 

6c 

6c 

6c 

Descriptor 

Estudi dels canvis de context 
i d'intencionalitat que fan que 
determinats artefactes cultu-
rals sintetitzin significats i 
provoquin emocions. 

Estudi del medi comercial i 
de les tècniques i recursos 
específics per al disseny i 
muntatge d'aparadors i pre-
sentació de productes. 

Estudi i pràctica d'una tècnica 
d'escriptura cal·ligràfica i de 
la seva aplicació com a recurs 
expressiu. 

Aplicació de recursos àudio-
visuals específics com a su-
port d'expressió i creació. 

Estudi del món de l'edició 
digital i desenvolupament de 
projectes de disseny 
de web, CD-Rom, etc 

Aprenentatge i pràctica d'una 
tècnica fotogràfica per ser 
utilitzada com a recurs 
expressiu. 

Aprofundiment en els siste-
mes, tècniques i processos 
de representació propis del 
mètode de projecte. 

Donar a conèixer a l' estu-
diant un camp d'actuació del 
disseny gràfic en el sector 
de la publicitat: la direció 
d'art, mitjançant la realització 
de projectes aportant reso-
lucions conceptuals, tècni-
ques, formals ... 

Estudi de les condicions de 
creació i producció en el 
marc de l'organització i de 
l'empresa i capacitació en la 
direcció, organització i gestió 
de projectes i processos de 
disseny. 

Grup Horari 

l r semestre DII.Dj. 

2n semestre Dv. 

2n semestre DII. 

l r semestre Dx. 

l r semestre DII. 

l r semestre Dx. 

2 2n semestre Dx. 

2n semestre Dx. 

2n semestre Dx. 

2n semestre Dv. 

12:45-14:30 

11 :00-14:30 

16:00- 19:30 

11 :00-14:30 

16:00-19:30 

11 :00-14:30 

l l :00-14:30 

11 :00-14:30 

15:30-19:30 

l l :00-14:30 

Professors/es 

Joan Bestard 

Josep Aregall 

Patrícia Lin 

Nicola.s Rosales 

Julio Hardison 
Daniel Bravo 

Manel Esclusa 

Manel Esclusa 

Montse Ribas 

David Espluga 

Elisabet Juan 
Carles Pibernat 



19 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Grup Horari Professors/es 

Disseny d'envasos, 6c Estudi de les característiques 2n semestre Dv. l l :00-14:30 Meritxell Duran 
embalatges i etiquetes industrials, comercials, comu-
(packaging) nicatives i funcionals relacio-
2921 IA nades amb el disseny d'enva-

sos, embalatges i etiquetatges 
i desenvolupament de pro-
jectes. 

Disseny d'interficies 6c Estudi de les relacions entre 2n semestre Dm. 16:00-19:30 Xavier Hurtado 
29212A usuaris i dades i desenvolu-

pament de projectes en for-
mat gràfic electrònic. 

Disseny de jardins 6c Aplicació del mètode projec- 2n semestre Dx. l l :00-14:30 Manel Colomines 
29213A tual al disseny d'espais ajar-

dinats d'ús públic o privat 

Disseny editorial 6c Estudi del món de l'edició 2n semestre Dv. l l :00-14:30 Ricard Badia 
29214A convencional i desenvolupa-

ment de projectes de disseny 
de col·leccions, llibres, ca-
tàlegs, revistes i periòdics ... 

Disseny tipogràfic 6c Estudi del disseny d'alfabets l r semestre DII. 09:00-12:30 Pablo Martín 
29215A i projectes de creació de ca-

ràcters tipogràfics . 

Ergonomia 6c Estudi de les proporcions del 2n semestre DII. l l :00-14:30 Jordi Mañà 
i antropometria cos humà i de les condicions 
29219A físiques i psicològiques 

d'interactuació entre l'home, 
els artefactes i l'entorn. 

Escenografia 6c Introducció als recursos ex- l r semestre Dx. l l :00-14:30 Andreu Rabal 
29221A pressius i tècnics de 

l'escenografia i desenvolupa-
ment de projectes. 

Escultura 6c Aprenentatge i pràctica d'una 2n semestre DII. 16:00-19:30 Sergi Aguilar 
29222A tècnica, mitjà o procés de 

creació tridimensional. 

Espais gràfics 6c Aplicació de recursos gràfics l r semestre Dx. 11 :00-14:30 Victòria Garriga 
29357A en el disseny d'interiors a Marta Llinas 

partir de la intersecció entre 
la configuració física i gràfica 
de l'espai. Plantejament i des-
envolupament de projectes 
en els quals participen el gra-
fisme i l'interiorisme. 



20 

Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Grup Horari Professors/es 

Estètica 6c Anàlisi i reflexió dels principis 1r semestre DII. 12:45-14:30 Jordi lbañez 
29223A de la bellesa i de les seves Dj. 12:45- 14:30 

manifestacions a partir del 
discurs d'algun autor, corrent 
o línia de pensament en con-
eret. 

Estrategies 6c Anàlisi i revisió crítica de les l er semestre Dv. 11 :00-14:30 Pau de Riba 
de Disseny diferents estratègies usades Claret Serrahima 
29359A en comunicació gràfica: 

l'especulació formal, perver-
sió de significats, revivals, 
mutacions, canvis de signifi-
cats en funció del context, 
l'adequació al context tem-
poral, cultural, econòmic 

Equipament 6c Desenvolupament de projec- 2n semestre Dx. l 5:30- 19:30 ToniArola 
domèstic tes centrats en els productes 
29217A d'eqipament domèstic 

Exposicions 6c Estudi del sector museístic i 2n semestre DII. 11:00-14:30 Carles Guri 
29224A d'exposicions, del seu funcio-

nament i dels requeriments 
de disseny que presenta de 
cara al desenvolupament de 
projectes específics. 

Filosofia i retòrica 6c Introducció a les estratègies 2n semestre Dx. l l :00-12:45 Josep M.Ventosa 
29338A argumentatives fonamentals Dv. 09:00-10:45 

i estudi dels conceptes bàsics 
de filosofia del llenguatge i 
de retòrica. 

Gravat 6c Aprenentatge i pràctica d'una l r semestre Dv. 16:00-19:30 Enric Mas 
29225A tècnica, mitjà o procés de 

creació d'obra gràfica origi-
nal. 

Història de 6c Estudi històric dels principals 2n semestre Dx.Dj. 12:45-14:30 Esteve Terradas 
l'arquitectura i corrents, autors i idees de 
l'interiorisme contemp. l'arquitectura i l'interiorisme 
29227A del segle XX. 

Història i Teoria 6c Estudi històric i reflexió 2n semestre Dx. 11 :00-12:45 Antonio Molinero 
de la Fotografia teòrica sobre diferents pecu- Dv. 09:00- 10:45 
29231A liaritats del mitjà fotogràfic. 

Il·lustració A 6c Aplicació de tècniques 1r semestre Dx. 16:00-19:30 Philip Stanton 
29233A d'il·lustració al desenvolupa-

ment de projectes específics. 

Il·lustració B 6c Desenvolupament de treballs 2n semestre Dx. 16:00-19:30 Philip Stanton 
29234A d'il·lustració com a recurs 

expressiu autònom. 
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Assignatura i Codi Crèdits Descriptor Grup Horari Professors/es 

Llum i color 6c Desenvolupament de projec- l er semestre Dj. 16:00-19:30 Patricio Vélez 
en l'espai tes de representació, tant 
29315A pictòrica com arquitectònica, 

d'espais tridimensionals; fent 
èmfasi en els aspectes de 
llum i color, atenent a la com-
prensió del seu caràcter sim-
bòlic i expressiu. 

Maquetes i prototips 6c Estudi pràctic de les tècni- l Dl l r semestre DII . 15:30-19:00 Lluís Cuatrecasas 
29237A ques i materials per a la rea- 2 DP l r semestre Dv. l l :00-14:30 Lluís Cuatrecasas 

lització de maquetes i proto-
tips de projectes. 

Mat erials 6c Estudi de materials i sistemes l Dl 2n semestre Dv. l l :00-14:30 Hubertus Poppinghaus 
i t ecnologies de producció per al desen- 2 DP l r semestre DII. 09:00-12:30 Carles Marzabal 
29238A volupament de projectes. 

Muntatges efímer s 6c Desenvolupament de projec- l r semestre Dv. 11 :00-14:30 Xavier Olivé 
29240A tes destinats a instal·lacions 

arquitectòniques i espais efí-
mers de comunicació. 

Pràct iq ues 6c Coneixement de l'entorn 2n semestre Dm. 12:45- 14:30 AldoAriza 
29242A professional a través de pràc- 2n semestre Dm. 12:45-14:30 Xavier Vallverdú 

tiques de disseny tutoritzades 
en estudis professionals, em-
preses o institucions. 

P intura 6c Aprenentatge i pràctica d'una l r semestre Dm. 15:30-19:00 Xano Armenter 
29241A tècnica, mitjà o procés de 

creació bidimensional. 

Taller d e dibuix 6c Aprenentatge i pràctica d'una 2n semestre DII . l l :00-14:30 Joaquim Conca 
29247A tècnica de dibuix com a re-

curs expressiu 

Taller d'informàtica 6c Aprenentatge de programes l Dl l r semestre DII. 09:00-12:30 Lluís Serra 
29248A i recursos informàtics i pràc- 2 DP l r semestre Dm. 16:00- 19:30 Ramon Isern 

tiques tutoritzades per apli-
car-ho al desenvolupament 
de projectes. 

Últimes tendències 6c Anàlisi i reflexió crítica sobre l r semestre DII. Dj. 12:45-1 4:30 Manel Clot 
de l'Art els autors, corrents, tendèn-
29252A cies i discursos de l'art actual. 

Últimes tendències 6c Anàlisi i reflexió crítica sobre 2n semestre Dx. Dj. 12:45-14:30 Uli Marchsteiner 
del Disseny els autors, corrents, tendèn-
29253A cies i discursos del disseny 

actual. 



22 Informació acadèmica* 

l Conceptes d'ús freqüent 

Pla d'estudis 
És el conjunt de matèries i assignatures organitzades per una universitat que, una vegada cursades, 
donen dret a l'obtenció d'un títol. 

Crèdits 
Cada assignatura del pla d'estudis té una equivalència en crèdits. Un crèdit correspon a l O hores de 
classe teòrica, pràctica o equivalent. L'obtenció dels crèdits corresponents a cada assignatura estarà 
condicionada pels sistemes d'avaluació de coneixements que la universitat estableixi. 

Itineraris 
Els itineraris permeten orientar els estudis en funció de preferències temàtiques, àmbits temporals i 
futura orientació professional envers la docència i/o la investigació. El Graduat Superior en Disseny 
s'organitza en 3 itineraris; Disseny d'Interiors (Dl), Disseny de Producte (DP) i Disseny Gràfic (DG). 

Pla docent 
És la concreció del Pla d'Estudis en un curs lectiu especificant assignatures, grups, professors i horaris. 

Convalidacions 
S'enten per convalidacions l'acte pel qual es dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials o propis 
que l'alumne ha fet, per a considerar superades una o diverses assignatures d'altres estudis. 

Equiparacions 
En el cas d'ensenyaments ja existents, hi ha establertes equiparacions d'assignatures del pla antic amb 
les del pla nou, que s'aplicaran als expedients dels alumnes que optin per continuar als estudis en el 
nou pla. 

Matèries i assignatures 
Cada pla d'estudis s'ordena per matèries, que corresponen als continguts temàtics dels seus ensenyaments. 
Segons la seva naturalesa, es classifiquen de la manera següent: 

centre 

Matèries 
- Obligatòries: Són establertes per cada universitat dins el propi pla d'estudis. 
- Optatives: Són determinades lliurement per la universitat dins el propi pla d'estudis; 
l'estudiant elegeix les que necessita per a obtenir el nombre de crèdits conduent 
al títol. 
- Lliure elecció: Són les que corresponen a un percentatge de crèdits (mínim d'un 
l 0%) establert en el pla d'estudis i que l'estudiant pot matricular lliurement entre 
tota l'oferta dels diferents centres de la UAB. La matrícula es formalitzarà en el 
on l'estudiant té el seu expedient. 

Assignatures 
Són les unitats d'ensenyament i aprenentatge en les quals s'organitzen les matèries. 
D'aquesta manera, les matèries es distribueixen en assignatures que l'estudiant cursa. 

* La UAB ofereix als seus estudiants la possibilitat d'obtenir informació referent a gestió acadèmica a www.blues.uab.es/alumnes 



2 Dates importants 

Règim de permanència 
En cas de no haver superat un mínim de 12 crèdits a primer curs, cal sol·licitar un règim de permanència 
especial. 

- Del 15 de juliol al l O de setembre de 2002 
- Del 12 de setembre a l' l d'octubre de 2002 
- Del 2 d'octubre al 4 de novembre de 2002 

Crèdits de lliure elecció, sol·licitud de reconeixement 
- Del 17 de juny al 12 de juliol de 2002: 

Resolució pels alumnes que finalitzen estudis, 31 de juliol de 2002 
Resolució per la resta de sol·licitants, 13 de setembre de 2002 

- Del 2 al 13 de setembre de 2002: 
Resolució pels alumnes que finalitzen estudis, 27 de setembre de 2002 
Resolució per la resta de sol·licitants, 3 l d'octubre de 2002 

- Del 13 al 29 de novembre de 2002: 
Resolució pels alumnes que finalitzen estudis, 15 de gener de 2003 

- Del 3 de febrer al 14 de març de 2003: 
Resolució pels alumnes que finalitzen estudis, del 17 de març al 4 d'abril de 2003 
Resolució per la resta de sol·licitants, 25 d'abril de 2003 

Convalidacions, data límit per a lliurar sol·licituds 
- 21 de juny de 2002 
- 26 de juliol de 2002 
- 18 d'octubre de 2002 
- 9 de desembre de 2002 
- 21 de febrer de 2003 
- 25 d'abril de 2003 
- 20 de juny de 2003 

Setmana d'exàmens 
- l a convocatòria, assignatures de l r semestre 

3-7 de febrer 
l 0- 14 de febrer: entrega de notes, revisió d'exàmens i retorn de treballs. 

- l a convocatòria, assignatures 2n semestre i anuals 
16-20 de juny 
30-4 de juliol: entrega de notes, revisió d'exàmens i retorn de treballs. 

- 2a convocatòria, assignatures l r i 2n semestre i anuals 
4-1 O de setembre 
16-20 de setembre: entrega de notes, revisió d'exàmens (previa sol·licitut) i retorn de treballs. 

Convocatòria extraordinària de febrer, màxim 30 crèdits incloent el Projecte Final de Carrera, data 
límit de sol·licitud el 13 de desembre de 2002. 
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3 Matrícula 

Calendari de matriculació curs 2002-2003 
- Alumnes amb totes les assignatures aprovades a junyi que no s'han mariculat a l juliol: 

12 de setembre de l O a 15 h 
- Alumnes d'art 

19 de setembre de 10 a 15 h 
- Alumnes de 4t curs amb assignatures pendents a setembre: 

20 de setembre de l O a l 5 h ·· 
- Alumnes de 3r curs amb assignatures pendents a setembre: 

25 de setembre de 10 a 15 h 
- Alumnes de 2n curs amb assignatures pendents a setembre: 

26 de setembre de l O a l 5 h 
- Alumnes que no s'hagin matriculat el dia assignat 

Matrícula en funció del calendari que estableixi l'Oficina de Preinscripció Universitària. 

Calendari de canvis i modiffcacions de matrícula 
l r semestre: del 15 al 18 d'octubre 
2n semestre: del 25 al 28 de febrer 

L'acceptació de la sol·licitud de matrícula està condicionada a la verificació, en qualsevol 
moment, de les dades consignades per l'alumne i a l'abonament de la liquidació econòmica. 
Els terminis establerts són improrrogables. 

Eina, Escola de Disseny i Art ofereix la possibilitat de fraccionar part del pagament del curs 
complert. En la modalitat de pagament fraccionat l'alumne es compromet a fer-se càrrec de 
l'import de la matrícula i dels rebuts mensuals (d'octubre a juny), el pagament dels quals s'ha 
de fer efectiu per endavant en el transcurs els cinc primers dies de cada mes. 

És obligatori matricular-se de totes les assignatures no superades per matricular-se d'assignatures 
noves: En cas de solapament d'horari té prioritat l'assignatura més antiga. 

L'alumne es pot matricular un màxim de 90 crèdits. 

Tot alumne de nou ingrés haurà d'abonar durant el primer any l'import de la matrícula de 
primer curs, podent cursar la totalitat dels crèdits als quals dona dret aquesta matrícula (84 
crèdits). 

El no pagament de la matrícula comportarà l'anul·lació d'ofici sense dret a cap reintegrament 
i l'alumnat perdrà les qualificacions que hagués pogut obtenir. En cas que hi hagués pendent 
algun pagament del curs anterior serà imprescindible fer-lo efectiu abans de la nova matrícula. 

Si l'alumne es vol donar de baixa ha de formalitzar la seva decisió a secretaria, donant per 
entès que serà responsable de tots els rebuts pendents fins aquell moment. L'alumne que 
s'hagi donat de baixa amb posterioritat al 5 de febrer i estigui al corrent dels pagaments 
(inclosa la mensualitat de febrer), tindrà dret a les notes de les assignatures del primer semestre 
i a la 2a convocatòria d'aquests. 



4 Beques 

Eina, Escola de Disseny i Art no vol que cap alumne que estigui cursant amb aprofitament els seus 
estudis hagi d'abandonar-los per canvis en la seva situació econòmica. Per això concedirà un màxim 
de 18 beques anuals, del 50% del cost del curs ( excepte taxes universitàries), a aquells alumnes que 
demostrin la necessitat de suport econòmic, sempre i quan el seu aprofitament dels estudis en el curs 
anterior sigui destacat. 

Requisits per a sol·licitar les beques 
l Demanar el formulari a secretaria 
2 Presentar el formulari complimentat en el moment de la matrícula (abans de l' l d'octubre) 
3 Haver cursat a Eina el curs anterior 
4 Matricular-se d'un curs complet 
S Haver obtingut una qualificació mitjana de Notable en les matèries obligatòries (sense cap suspens) 
el curs anterior i haver superat el total de crèdits requerits pel curs 

Concessió de beques 
l La concessió de beques serà aprovada pel Consell Acadèmic, cada any, els primers 45 dies del curs 
(a partir del 15 de setembre) 
2 Durant aquest període els sol·licitants seran convocats a una entrevista i, si és necessari, es demanarà 
demostrar documentalment els motius exposats 
3 La decisió del Consell no podrà ser apel·lada 
4 Una vegada concedida la beca es farà el seguiment d'assistèr,cia i aprofitament dels alumnes beneficiats. 
Si l'informe és negatiu la beca quedarà suspesa 
S Si el nombre de sol·licituds que compleixen els requisits supera el de beques que Eina ofereix, 
l'import total de les beques es podrà repartir de manera d'ampliar els beneficiats 
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S Programes d'intercanvi (Erasmus) 

Socrates/Erasmus: intercanvi amb universitats europees 

El programa Erasmus és un programa de la Unió Europea per facilitar que els estudiants universitaris 
puguin cursar part dels seus estudis en un altre dels països comunitaris. S'organitza mitjançant convenis 
bilaterals que signen els departaments o els centres de les diverses universitats de la UE. 

Poden obtenir una beca Erasmus els estudiants dels departaments o centres que tenen un intercanvi 
i compleixen les condicions de la convocatòria. Les estades oscil·len entre un semestre i un any, tot 
i que existeix la possibilitat d'allargar la beca un any més sense dotació econòmica.A la tornada es 
reconeixen les assignatures i la nota obtinguda a la universitat estrangera. 

La beca Erasmus suposa la matrícula gratuïta a la universitat de destinació i un ajut complementari 
per a contribuir a pagar part de les despeses que comporta l'estada a l'estranger. 

La convocatòria d'Erasmus té lloc a l'abril i en els fulls de sol·licitud s'hi recullen les condicions i els 
terminis d'adjudicació. La resolució definitiva de la concessió de beques és al juny. 

L'Escola té una personad'intercanvis amb les funcions de: informar sobre les característiques i requisits 
del programa, assessorar en la tramitació de la sol·licitud, establir les taules d'equiparacions de les 
assignatures i gestionar els convenis amb altres universitats. 

Programa de Mobilitat de la UAB: intercanvis amb universiiats no europees 

Eina participa també del Programa de Mobilitat que la UAB té per facilitar als alumnes matriculats a 
la UAB de primer, segon i tercer cicle l'estada académica d'un curs en una altra universitat no europea 
i també el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Eina té acords signats amb 
universitats internacionals, alguns del quals estan en preparació per al curs 2003-04. 

L'alumne abona l'import de la seva matrícula a Eina i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució 
d'acollida.A diferència del programa Sòcrates/Erasmus, el Programa de Mobilitat no inclou cap mena 
d'ajut econòmic. 

La convocatòria i les sol·licituts s'han de presentar durant el mes de Octubre i/o Novembre. 

Responsable dels programes d'intercanvi: 
Adriana Campi 
relint@eina.edu 
Dijous d' l l a 13 h. 
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