
ESCOLA EII~A 

PROGRAMA DE DI UIX II . 
1. DI UIX III . 

!' 
I- Historia.- es molt ~m e~~em~ curta. El curs 

passat es va fer la assignatura pensant en els 
cursos i 3er de Interiorisme r sense fer cau 

~ 

diferencia entre ells. 
II- Resultats.- van ser tal com es ensava~semblants 

als dos cursos
1

lo qual fer aconsellable continuar 
amb el mateix sistema. . · 

III- ob·ectius.- Es una reflexió sobre e aper del 
dibuix com a representació de realitats próximes 
al món aon es desarrolla la activitat del inte

riorisme. 
Com a reflexió no intentemque sigu_i de apli
cació imrrtediata a la professió· 
ls objectius son limitats al propi ambit de la 

assignatura. 

Pro-e;rama. -

de fer un dibuis per trimestre¡ 
els temes estan triats de manera que f&eea~~E 
í)ermetin fer llna serie de reflexións sobre 
técniques de representació com poden ser la 
acu .. arela ll~pis àe color/ plurnilla i alttres_; 
sobre encuadres / encaix nerspectiva .;~/ croquis~ e~Jl 
La idea base és que cal explicar-ho tot er l 
aplicar-ho a un tema real. Aixó fa que la durada 
dels temes sigui llar a / neró evita el temps dè 
inúti s exercicis de nentrebament". 
Els temes es trien de manera que si~ accesibles 
pels alumnes~ per la seva ubicació a Barcelonl) 



@ 
i llu dificultat queda disminuida en proporció 
inversa a la seva durada (un trimestre) i la 
tu .. tol'!ia del professor· ,on : fa a .. nes d.e botigues/ 
fonts del eaF~er elements arquitectónics a parcs 
o a la ciutat d escala netita interiors de bars 
vestíbuls l'habitatjes;deial~ d'edificis etc. 
Els temes i les técniques de renresentació 
camviara a cada curs i s'adantara a les aptituts 
de cada alQmne. Per aquest motiu un alumne de 3er 
mai re~etmra'el progra~e fet a 2 on . 
El n~vel~ de exigéncia seva superior al ~ue es 
podría esperar dels alumnes per estimular llar 
creativitat al maxim. 


