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L'escola EINA, amb l'afany d' instituciona l itzar i reorganitzar el seu FONS 
D' ART, provinent d 'obres cedides pels professors, artistes i alumnes vinculats 
d'una o altra manera a EINA, edita una normativa o reglament intern per tal 

I 
de fer més operativa les donacions, aixi com estructurar un sistema de control 
i arxiu de 1 'obra exixtent i de la nova etapa que ara s'inicia . 
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A més d'aquelles obres (provinent~ de donacigns~ el FONS D'ART, estarA compost 
bAsicament d'obres realitzades pels alumnes en els tallers, seminaris 
assignatures plAstiques que es facin en el decurs del període d'escolaritat 
a EINA . Amb això es pretent arribar a tenir un fons representatiu de la 
trajectòria de I 'escola aixi com una mostra exhaustiva dels treballs realitzats 
pels alumnes més destacats . El FONS D'ART té previst de la mateixa manera 
complementar-se amb obres realitzades per professors de l'escola i relacionades 
amb les activitats pedagògiques de cada curs . 

El FONS D' ART quedarA en propietat d'EINA i per tant al seu cArrec pel que fa 
a la seva conservació, difusió i promoció . Cada obra anirA acompanyada per 
una fitxa on s'especificarà ies dades de l:autor, tamany i procés d1 elaboració, 
aixf com el nom del taller on s'ha produït . Aquesta fitxa portarA obligatoriamen 
la signatura de cessió de l'obra. 

Tallers Intensius . - El professor ponent escollirA segons el seu criteri una 
obra (com a mAxim) de cada alumne, corrent a cArrec de 
l'escola el seu enmarcament trasllat en els arxius del 
Fons . 

Altres Tallers 

Exposicions 
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-En les altres mAteries i seminaris de l'Escola on es 
produeixi obra grAfica, susceptible d' arxivar en el FONS 
D'ART , el professor encarregat aplicarà el criteri de 
selecció que correspongui, demanant com a màxim un treball 
o obra per alumne i trimestre . 

-En totes les exposicions de teballs grAfies i obra plAstica 
realitzada per alumnes. exalumnes i professors d'EINA, 
organitzades sota els criteris,l,directius de l'escola, 
caldrA obligatoriament fer la cessió d'una obra de cada 
artista per l'esmentat F. A. 
L'obra serA seleccionada pel ponent o responsable de 
l'exposició i el seu enmarcament i trasllat correrA a 
càrrec de 1 'escola. 
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L'escola es compromet finalment,a mantenir el FONS D'ART en lloc segur, 

1degudament inventariat i accesible per aquelles persones que ho acreditin . 
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