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N~tes relatives al sistema de matèries i crèdits. 
LINIA D'ESPECIALITAT. 
(Es tudi ant s de Disseny d'Interiors, Dis seny Gràfic i Est u dis 
d'Art). 

S'ha previst que els estudis necessaris per a obtenir el certi
ficat 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 obligato
ri). 

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 si és "notable". 

El certificat complet d'una especialitat 
s'ha aconseguit 360 crèdits i en haver 
matèries obligatòries d especialitat. 

s'obté 
superat 

una vegada 
totes les 

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 supe
rior 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 ma
teixa. 

Per a matricular-se al tercer nivell és imprescindible haver 
superat totes les matèries obligatòries del ler. 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 capa
citat màxima de la matèria, als estudiants de la pròpia 
especialitat. 
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Posteriorment a l ' obtenció del certificat complet d'especiali
tat, l ' estudiant podrà matricular-se per a la realització del 
'Cü"rs de graduació, el qual estarà compost per un projecte fi 
de carrera 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 , homologat pel 
" Bureau of European Designers Associations " . 

Associació EINA 
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Matricules i quotes per al curs 1991-92 
Estudiants d'especialitat. 

Per a ingressar a l'escola i formalitzar la seva matricula, 
cal haver superat les proves d ' accés , aixi com assolir un ni
vell d ' estudis de COU o similar . 

Abans de començar el primer curs l'estudiant ha d ' abonar a 
EINA una quantitat global en concepte d ' admissió i matricula . 
En els cursos següents , la quantitat a abonar només és en con
cepte de matricula . 

El primer dia de cada mes del curs acadèmic (octubre a juny 
ambdós inclusivament) , l ' estudiant ha d ' abonar a EINA una quota 
mensual. 

La matricula i mensualitat " standard " 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 matè
ries 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 c u rsada i uns 
drets previs de matricula. 

En el cas que un professor d'una matèria accepti la 
incorporació d'un estudiant a mitjans del curs acadèmic , els 
drets de matricula seran els corresponents als mesos que 
l'estudiant cursarà . 

La matricula "standard" cobreix de manera exclusiva les matè
ries triades a començament de curs . La baixa en una d'aquestes 
matèries comporta la pèrdua dels drets de matricula . Per a 
inscriure ' s a una nova matèria, caldrà abonar, aleshores, els 
drets de matricula i quota corresponents. 

Els drets d ' escolaritat es poden perdre per falta d ' assistència 
reiterada, o bé per manca de pagament de les quotes mensuals. 

Assoctado EINA 
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Notes relatives al sistema de matèries i crèdits. 
Estudiants que no vulguin seguir una linia d ' especialitat. 

L'estudiant que vulgui matricular-se a EINA sense 
linies d'especialitat establertes podrà obtenir 
d'estudis interdisciplinaris d ' Art, Disseny, Imatge 
ció en acomplir les següents condicions: 

Caldrà obtenir la suma de 480 crèdits com a minim. 

complir les 
el diploma 
i Comunica-

-Entre els crèdits s'hauran d'obtenir els corresponents a 
almenys 3 de les matèries considerades obligatòries, (una 
per especialitat). Per a l'elecció d'aquestes matèries s ' hau
rà de respectar l'ordre de nivells establert, consultant 
el respectiu cap de departament. 

- Entre els crèdits minims s'hauran d'obtenir també els corres
ponents a les següents matèries: 

- Història de l ' Art . 

- Art contemporani. 

- Critica. 

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 tre
ball a realitzar en forma de tesi . Acceptat el tema pel Con
sell i realitzat el treball, aquest serà exposat davant un 
tribunal creat "ad hac". 

- Quan el treball de tesi rebi del tribunal la qualificació 
d'apte, l'estudiant disposarà d'un certificat on s'especifi
caran les qualificacions obtingudes en cada una de les matè
ries. 
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PREUS CURS 1991-1992 

Estudiants especialitat. 

Admisió i matricula standard 1er. curs ....... . ... . 

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

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

Matricula assignatures optatives (no standard) 

Quota mensual 11 11 11 11 

Matricula Projecte fi de carrera 

ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS 

Tallers matins 

Estudiants que 
hagin abonat la 
matrícula de 6 
tallers intensius 
(120.000,- ptes.) 
veuran disminuïda 
la matricula 
d'altres tallers 
en un 25%. 

Matricula 1 Taller ......... . 
Quota mensual i Taller .... . . 

Matrícula 2 Tallers ........ . 
Quota mensual 2 Tallers .. .. . 

Ma t r i e u 1 a 3 Ta 11 e r s . . . . . . . . . 
Quota mensual 3 Tallers .. ... 

Matricula 4 Tallers ........ . 
Quota mensual 4 Tallers . .. . . 

Matrícula Taller 3 h .... . . . . 
Quota mensual Taller 3 h ... . 

Tallers Intensius (1) Matrícula per Taller . ...... . 
(tardes) Descompte per alumne EINA (5 . 000,-) 

Teòriques (1) Matricula 1 assignatura 
11 2 11 

11 3 o més 11 

Tallers 1 Trimestre 

(1) No hi ha quota mensual. 
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25.000,-

5 



EINA Escola de disseny i an 
Av. de Vallvidrera '14 bis 
08017 Barcelona 
(93) 203 09 23 

Departament de Disseny d ' Interiors 
Cap de Departament: Pep Alemany. 
Professor adjunt al Departament: Ramon Domènech 

En aquest d e partament s'agrupen les matèries de caràcter pràc
tic relacionades directament amb la d ecoració o disseny d ' in
teriors. 

Ll i sta de matèries obligatòries 

Dibuix arquitectònic 

Curs de dibuix enfocat especialment a la representació de con
junts i elements ambientals. 

Professor: Montse Ribas , Lilian Trabado 
Crèdits : 15 
Matèria pràctica: Nivell 2 

Dibuix tècnic i construcció 

Aprenentatge de sistemes de representació normals en la pr àc
tica projectual. 

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

Associacl6 EINA 
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Disseny de Mobiliari 

Introducció al coneixement de 1 '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 

Escaparatisme i muntatges 

Curs d'introducció a diferents aspectes de l'ambientació efime
ra. 

Professor: Josep Aregall 
Crèdits: 15 per curs. 
Matèries pràctiques: Nivell 2 i 3 

Escenografia 

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

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

Geometria descriptiva 

dos projectes 
dramàtic i el 

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

Professor: Enric Steegmann 
Crèdits: 10 
Matèria teòrico-pràctica: Nivell 1. 

Asscxiacíó EINA 
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Introducció a la Tecnologia 

Matèria introductòria 
problemes ambientals, 
materials. 

a l'estudi de les relacions entre els 
els coneixements fisics i els recursos 

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

Projectes I 

Aprenentatge del disseny d'interiors a través de la realització 
pràctica d'exercicis amb el corresponent assessorament tècnic . 

Professors: Antoni de Moragas - Irene Sanchez 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica : Nivell 1. 

Tecnologia 2n. nivell 

Coneixement dels materials propis de la construcció d'ambients 
i de les tècniques d'utilització. 

Professor: Ramon Doménech 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica : Nivell 2. 

Projectes II 

Continuació de "Projectes I" 

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

ASSOCQCIO EINA 
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Tecnologia 3er. nivell 

Continuació de "Tecnologia 2n . nivell" 

Professors : Jaume Arderiu, Pere Armadas , Mercè Badal 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 3. 

Projectes III 

Continuació de " Projectes II " 

Professor : Mi quel Espinet. 
Crèdits : 10 . 
Matèria pràctica: Nivell 3 . 

Visites d'arquitectura 

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

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

Assoc1aC1Ó EINA 
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Matèries 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 .ligrafia (nivell 1, 2 i 3). 
-Critica (nivell 2 i 3). 
- Dibuix (nivell 1, 2 i 3). 
-Història de l'Arquitectura (nivell 2 i 3). 
-Història de l'Art (nivell 1, 2 i 3). 

Introducció als Estudis Literaris (nivell 2 i 
- Tècniques sobre paper (nivell 1, 2 i 3). 
-Teoria de l'Art i del Disseny (nivell 2). 
-Teoria de la Imatge (nivell 1, 2 i 3). 
-Visites d'Art i Disseny (nivell 1, 2 i 3) . 
-Volum (nivell 1, 2 i 3). 

Assoctacló EINA 
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Departament de Disseny Gràfic. 

Caps de Departament: Claret Serrahima i Josep M. Mir . 

El planteig fonamental d'aquest departament consisteix en pro
porcionar a l'alumne, mitjançant les matèries obligatòries, 
els coneixements bàsics de tècnica, metodologia i llentuatge 
gràfic per tal que, amb l'ajut de les matèries optatives que 
triï, pugui trobar la seva pròpia via d'expressió i pràctica 
professional dins l'ample camp de possibilitats que ofereix 
el món de la comunicació visual. 

Llista de matèries obligatòries 

Arts Gràfiques 1 

El programa del curs contempla la història i coneixement de 
les tècniques d'impressió, la història del paper, l'estudi 
i coneixement dels diferents tipus d'interrelació paper-tècni
ques d'impressió i l'aplicació pràctica del treball del disse
nyador a la indústria gràfica. 

Professor: Jaume Pujagut . 
Crèdits : 10 
Matèria pràctica: Nivell 1 (2n. i 3r . trim . ) 

Associació EINA 
N IF G 58062217 11 



EINA Escola de dtsseny I art 
Av. de Va.llvidrera 44 bis 
080 17 Barcelona 
(93) 203 09 23 

Cal.ligrafia 

Un curs pràctic en el qual moveu la ploma per a produir grui
xuts i prims, espaieu bé els signes que feu i apreneu la impor
tància de l ' eina (ploma, canya, pinzell i d'altres) i el 
suport . També apreneu l'escriptura des dels romans (la columna 
de Trajà) fins al Renaixement (la itàlica cancellaresca), el 
coneixement de la qual dóna una perspectiva al desenvolupament 
de la tipografia. 

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

Projectes 1 

Aquest curs proposa la resolució progressiva de projectes de 
diferents graus de dificultat. Exercicis curts i preferentment 
basats en solucions tipogràfiques i de color. Sofisticació. 
Bo i mal gust i sentit de l'humor . 

Professor: Ricard Badia 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica : Nivell 1 

Tècniques de Disseny Gràfic 

L'assignatura té per objectiu proporcionar un coneixement teò
rica-pràctic de les diferents tècniques necessàries per a ende
gar tot tipus de projectes de disseny gràfic. 

Professors : Josep M. Mir i Claret Serrahima 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 1 

Assocíaciò EINA 
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Tècniques de realització d'originals 1 

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

Professor: Xavier Alamany 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 1 

Tipografia 1 

Introducció teòrica-pràctica a la tipografia. Anàlisi de les 
tipologies de l ' alfabet llati comparat amb d ' altres escriptu
res . Tipografia expressiva i funcional . Coneixement tècnic 
de la tipografia. 

Professor: Josep Babiloni 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 1 

Arts Gràfiques 2 

Coneixement de la teoria i la pràctica de la impremta: les 
diferents tècniques d'impressió, paper , reproducció, composició 
de textos i noves tecnologies. El curs inclou visites a centres 
de producció i debats-col.loqui amb professionals del ram . 

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

Fotografia 

L • assignatura ofereix una panoram1ca del moment actual en el 
món de la fotografia professional. 

Professor: Manel Esclusa 
Crèdits: 15 
Matèria pràctica . Nivell 2. 
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Identitat i Imatge Corporativa 

Professor: Josep Ma. Civit 
Crèdits: 10 
Matèria teòrica: Nivell 2 (2n. i 3r. trim.). 

Projectes 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 (2n. i 3r. trimestre) 

Projectes 2 B 

Les classes es fonamenten en 1 'experimentació d'un mètode de 
treball, basat en 1 'anàlisi prèvia de 1 'objecte de disseny 
proposat, a fi de plantejar les solucions possibles abans d'en
cetar el treball de resolució gràfica pròpiament dit. 

Professor: Manuel Outumuro 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 2 (2n. trim.) 

Projectes 2 C 

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

Professor: Pati Núñez. 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 2 (3r . trim.) 
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Tècniques de realització d'originals 2 

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

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

Tipografia 2 

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

Professor: Antoni Salichs 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 2 (2n . i 3r. trimestre) 

D'EINA a la feina 

(Experiències 
client). 

professionals entorn del dissenyador i el 

El curs introdueix 1 '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 dis
seny . 

Professor: Josep M. Civit 
Crèdits: 10 
Matèria teòrica: Nivell 3 (2n. i 3r . trim . ) 

Assomció EINA 
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Fotografia aplicada 

Curs pràctic en el qual, a través de diferents exercicis, s'u
tilitza la fotografia com a 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 teòrico-pràctica 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 teòrico-pràctica: Nivell 3. 

Projectes 3 A 

Analisi d'informes de diferents encàrrecs (propostes concretei 
desenvolupament de les possibles solucions a nivell profes
sional. Anàlisis conceptuals i tècnics, i contactes interdisci
plinaris (amb tipògrafs, il.lustradors, fotògrafs, etc.). 

Professor: Lluis Morillas 
Crèdits: lO 
Matèria pràctica: Nivell 3 
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Projectes 3 B 

Seminari dedicat al coneixement i la posta en pràctica de diver 
ses tècniques del disseny i la imatge. 

L'objectiu és potenciar la llibertat de recursos creatius, 
l'experimentació i la capacitat d'autoanàlisi i avaluació, 
sense perdre de vista el rigor en el plantejament i resolució 
dels exercicis proposats. 

Professor: Amèrica Sanchez 

Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 3 (lr. trim.) 

Projectes 3 C 

Introducció a la metodologia del disseny: Anàlisi de propostes 
concretes, estudi de diferents solucions gràfiques a un mateix 
problema, conceptualització i discussió d'idees, desenvolupa
ment d'un encàrrec. 

Professor: Mario Eskenazi 
Crèdits: 10 
Matèria pràctica: Nivell 3 (3r. trim.) 

Tipografia 3 

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

Professor: Pau Martin 
Crèdits: 1 O 
Matèria pràctica: Nivell 3 

Auoclació EINA 
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Llista d e matèries o p tatives 

Art i Poètica , unes relacions per a un Disseny dels noranta 

L'objectiu del curs és l ' estudi de les relacions entre huma
nisme i tecnologia, contemplar el procés productiu des d'un 
punt de vista global, reconèixer l'aportació i l'experiència 
de les individualitats creadores i guanyar la interdisciplina
rietat i el cosmopolitisme. 

Professor: Vicenç Altaió. 
Crèdits: 20 
Matèria pràctica: Nivell 3 (2n. trim.). 

Dibuix, color, composició, estilització. 

El curs tracta de l'ús del dibuix en funció de les necessitats 
de les arts gràfiques. El dibuix pel propi ús del dissenyador 
i com a concepte de futures il.lustracions (esbós). El dibuix 
d'imaginació, sense model o partint d'un model imprès (estilit
zació) . Coneixement de les principals tècniques de l'il.lustra
dor. 

Professor: Joan Barjau. 
Crèdits: 15 
Matèria pràctica: Nivell 1 (ler. trim.) 

Disseny i il.lustració per ordinador 

Exposició de les possibilitats expressives que permet 1 'apli
cació de l'ordinador en els processos de disseny gràfic i ex
plicació dels fonaments tècnics d'aquesta nova pràctica. 

Professor: Lluis Guardans. 
Crèdits : 15 
Matèria teòrico-pràctica: Nivell 2 (ler .. trim.) 

AUOC1aciÒ EINA 
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EINA Escola de disseny I art 
Av. dc Vallvidrera H bos 
08017 Barcelona 
(93) 203 0'1 23 

El disseny en la televisió 

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

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

Introducció a la Comunicació 1 

El curs dóna les nocions bàsiques per a introduir-se al món 
conceptual de la Teoria de la Comunicació , al mateix temps 
que es revisen fenòmens comunicatius concrets, especialment 
el de la comunicació de masses . 

Professora: Anna Amorós 
Crèdits: 15 
Matèria teòrica : Nivell 1 (lr . trim.). 

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, introd uir 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 so
cial . 

Professora: Anna Amorós 
Crèdits: 15 
Matèria teòrica: Nivell 2 (1r. trim . ) 

Associactó EINA 
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EINA Escola de disseny I art 
Av. de Vallvidrera 44 bis 
080 17 Barcelona 
(93) 203 09 23 

Redacció 

Curs dedicat al perfeccionament de ¡•expressió escrita . Classes 
teòriques i pràctiques amb sortides pedagògiques per a explicar 
per escrit ¡ • indret visitat, el disseny observat i les modifi
cacions a aquell disseny que faria l 1 alumne . 

Professor : Ramon Barnils 
Crèdits: 15 
Matèria teòrica: Nivell 1 (1r. trim . ). 

Teoria de la Imatge 

La comunicació per imatge, simbol 
alfabetització visual. Denotació i 
Caracteristiques de la imatge segons 
venció cultural. 

Professor: Joan Enric Lahosa . 
Crèdits: 15 
Nivell 3. (1er. trimestre) 

i icona . Cap a una 
cocnotació en imatge. 
la percepció i la con-

Llista de matèries d • altres departaments recomanades per als 
estudiants de l 1 especialitat de Disseny Gràfic. 

-Art Contemporani (nivell 1) 
- Critica (nivell 3) 
- Color (nivell 1 i 2) 
-Historia de l 1 Art (nivell 1 , 2 i 3) 
- Introducció als estudis literaris (nivell 2 i 3) 
- Tècniques sobre paper (nivell 1, 2 i 3) 
-Teoria de 1 1 Art i del Disseny (nivell 2) 
-Teoria de la Imatge (nivell 1, 2 i 3) 
-Visites d 1 Art i Disseny (nivell 1, 2 i 3) 

Assoceacró EINA 
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EINA Escola de disseny I art 
Av. de Vallvidrera <I <I bis 
08017 Barcelona 
(93) 203 09 23 

Departament d'Art 

Caps de Departament: Maria Girona i M. Antònia Vilà 

L ' especialitat d ' Art es proposa orientar i estimular l'alumne 
en la recerca dels seus propis mitjans d ' expressió visual, 
gràcies a la realització de treballs i exercicis on pugui mani
festar-se i desenvolupar-se la seva personal manera de fer. 

La programació dels diferents cursos i tallers esta orientada 
cap al coneixement de les bases essencials del treball de cada 
matèria i l'aprofundiment de les vies pròpies de solució dels 
problemes plantejats, en els quals intervenen factors concep
tuals 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'una 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 caldrà completar amb 
algunes optatives fins a complir els 100 crèdits minims per 
passar a segon i tercer nivell (tallers de la tarda). 

Els tallers intensius, d'una durada de S setmanes cadascun, 
variaran d'un any a 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 matri 
cular. 

As~ociació EINA 
NIF. G 58062217 21 



EINA EJCo~ de doueny I art 
Av. de V01.Uvidrer¡ <4<4 bis 
080 I 7 Buc e lona 
(93) 203 09 2) 

Llista d e matèries o bligatòries 

Art Contemporani (veure Departament Teòriques) 

Color 

El curs té l'objectiu de sensibilitzar i orientar l'estudiant 
d'art i disseny cap el color i 1' organització i disseny de 
la superficie. 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- Quadras 
Crèdits: 10 
Matèria pràtica: Nivell 1 (d'octubre a febrer) 

Dibuix 

Estudis de proporcionar, a partir de 1 'observació i anàlisi 
de models naturals. Tècniques bàsiques: Llapis i ploma. 

Professor: Francesc Artigau 
Crèdits: 10 
Taller: Nivell l, 2 i 3. 

Taller de 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: lO 
Taller: Nivell 2. 

Assoclaco6 EINA 
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EINA EKola de doueny i art 
Av. de Vallvidrera 4<4 bis 
08017 Barcelona 
(93) 203 09 2l 

Taller de Pintura 1 

Curs d'Introducció als diferents aspectes de la pintura. 

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

Taller de Pintura 2 

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: 10 
Taller: Nivell 2. 

Tècniques sobre Paper 

Exercicls sobre l es possibilitats tècniques i expressives del 
llenguatge plàstic utilitzant com a suport el paper . 

Professora: Alicia Vela , Roser Lacasa. 
Crèdits: 10 
Taller: Nivell 1. 

Teoria de l'Art i del Disseny 

(veure Departament de Teòriques) 

Assoctacoó EINA 
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EINA Escola de dtsseny I art 
Av. de Vallvidrera « bis 
080 17 Barcelona 
(93) 203 09 23 

Volum 

Treballs plàstics en tres dimensions. Sèrie d'exercicis teòrics 
i pràctics a través dels quals s'aprofundirà en les relacions 
forma-espai. 

Professor: Albert Valera 
Crèdits: 10 
Taller: Nivells 1 i 2. 

Llista de matèries optatives 

Projectes Escultòrics 

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

Professors: Joan Rom, Isabel Banal 
Crèdits: 15 
Matèria pràctica: Nivell 2 i 3 

Seminari d'Art 

Invitació a l'alumne a verbalitzar una resposta davant l'obra 
d'art amb el suport de visites a exposicions, comentaris d'ar
ticles sobre art contemporani i critica col . lectiva dels propis 
treballs. 

Professora : Maribel Vidal-Quadras 
Crèdits: 15 
Matèria teòrico-pràctica: Nivell 1, 2 i 3 

Assoetnció EINA 
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EINA EscoiJ de disseny 1 Jrt 
Av de V¡llvlclrerJ 44 bts 
08017 B¡rcelonJ 
(93) 203 09 2l 

Taller de Dibuix 

L'experiència consistirà en la descripció de diferents 
varietats vegetals. Estructures, textures, formes, seran 
analitzades amb diversos mitjans gràfics fins a constituir 
un repertori visual que defineixi les identitats dels models. 

Professor: Patricio Vélez 
Crèdits: 15 
Taller:Nivell 2 i 3 (3er. trimestre) 

Taller Gravat 1 

L'objectiu del curs és el d ' iniciar 1 'alumne en la tècnica 
del gravat, possibilitant al màxim la seva especificitat dife
renciadora d'altres medis. Es tracta de donar una visió global 
dels element s que conformen el terreny de l'obra gràfica ori 
ginal. 

Profes s ora: Rosa Tarruella 
Crèdits: 15 
Taller.:Nivell 1. 

Taller Gravat 2 

L'objectiu d'aquest curs 
a mitjà autosignificant, 
com a model de processar 
el gravat de creació . 

Professora : Antònia Vilà. 
Crèdits: 15 
Taller: Nivell 2. 

ASSOCI3CIÓ EINA 
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és el d'aprofundir en el gravat com 
operant amb la seva especificitat 

1 'obra gràfica original, i per tant 
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EINA Estola de d•neny I art 
Av. de Vallvidrera •H bts 
08017 Barcelona 
(93) 103 09 13 

Visites d'Art i Disseny 

Es programaran deu exposicions que tinguin lloc a Barcelona 
durant el periode acadèmic. Es prepararan prèviament. 

Posteriorment es tindrà un contacte amb l ' artista o dissenya
dor, bé al seu estudi o bé a l ' Escola. 

Professor: Joan Abelló 
Crèdits : 20 
Nivell 1, 2 i 3 

6 Tallers intensius 

Crèdits: 15 cadascun. 
Nivell 2 i 3 

- Antoni Llena 
- Joan Hernandez Pijuan 
- Albert Ràfols Casamada 
- Perejaume 
- Jordi Colomer 
- Xavier Serra de Rivera 
- Francesc Todó 

Dimecres i dijous , de 3,30 a 6,30. 

Llista de matèries d'altres departaments recomanades per als 
estudiants de l'especialitat d ' Art. 

- Art i Poètica 
- Critica 
- Història de l'Art 

Introducció als Estudis 
- Teoria de 

ASSOCQCIÓ EINA 
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la Imatge 

(nivell 2 i 3) 
(nivell 2 i 3) 
(nivell 1 ' 2 i 3) 

Literaris (nivell 1 , 2 i 3) 
(nivell 1 ' 2 i 3) 
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EINA Escol¡ de dosseny i ¡rt 
Av. de V¡ifvidrer~ -44 bos 
08017 Barcelona 
(93) 203 09 23 

Departament de Teòriques 

Cap de Departament: Antoni Mari 
Professor adjunt al Departament: Jesús Martinez Clarà 

El Departament de Matèries teòriques compleix una funció com
plementària, de reflexió teòrica i abstracta , envers els De
partaments d'Interiorisme, Grafisme i Art . 

Com a departament independent pretén d'oferir els coneixements 
d'estètica, teoria i història de l ' art necessaris per a assolir 
el judici critic i l'anàlisi de l'obra artistica. 

Arquitectura Contemporània 

Seminari introductiu a les tendències arquitectòniques actuals. 

Professors : Esteve Terrades, Gabi Mora i Xavier Pouplana . 
Crèdits : 20 
Nivell 3 . 

Art Contemporani 

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

Professors: Ma. Josep Balsach i Manuel Clot 
Crèdits: 20 
Nivell 1. 

Assoco¡coó EINA 
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EI N A Escola de disseny i art 
Av. de Vallvidrera '1<4 bis 
080 17 Barcelona 
(93) 203 09 23 

Critica 

Una aproximació als diversos mètodes per a la comprens~o de 
l ' obra d'art i del judici critic des de l ' actualitat fins a 
la literatura clàssica . 

Professor: Jesús Martinez Clarà 
Crèdits: 20 
Nivell 2 i 3 

Història de l'Arquitectura 

Seminari introductiu als moviments històrics de l'arquitectura. 

Professor: Xavier Pouplana 
Crèdits: 20 
Nivell 1 i 2 

Història de l'Art 

L'artista està obert i sotmès a una ser~e d ' estimuls de tipus 
cultural, històric,msocial, politic i personal. La història 
de l ' art és un intent , més o menys sistemàtic i objectiu, de 
recrear o reconstruir aquest espès teixit d'influències que 
ha produit els grans artistes, les grans obres i els grans 
corrents estètics de la nostra tradició . 

Professor : Sam Abrams 
Crèdits : 20 
Nivell: 1, 2 i 3. 

Introducció als Estudis Literaris 

Anàlisi de l'expressió artistica (escrita, visual i auditiva) 
com a sintesi indestriable de forma i contingut. Els recursos 
expressius com a formalització i construcció de l'experiència 
estètica . 

Professor : Sam Abrams 
Crèdits: 20 
Nivell 2 i 3 

Associació EINA 
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Av de Vallvodrera '44 bos 
08017 Barcelona 
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Teoria de l'Art i del Disseny 

Introducció al coneixement del fet artistic, l'origen, matèria, 
finalitat i ordenació de l'obra d'art. 

Professor: Miquel Molins 
Crèdits: 20 
Nivell 1. 
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Dll. 

Dm. 

Dc. 

Dj. 

Dv . 

HORARI GENERAL M A T I N S 

A U L A 

9 9,.30 10 10 .30 11 11,.30 12 12 , .30 12,45 1,30 2 

~~~~~D~I~BU~I~X----------------------------------------~--------+~~D~IB~U~~~----------------------------------~ 
I 2 TIPOGRAFIA 3. 2on. tr. I ESCAPARATISME I MUNTATGES 

I 3 INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS LITERARIS !.IMATGE CX>RP. 2n.i 3r.tr. I D'EINA A LA FEINA 2n. i 3r. trim. 

I 4 TECNOLOGIA 2on. nivell PROJECTES 1 
' 

OIBU~ ARÇUITECTONIC I T DIBUIX 1 CX>LOR ,,··ARTS GRÀFIQYES I 2n . i 3r. trim. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~TE~,~~~W~E~S~~~D~I~S~~NY~G~~~F~IC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I 2 INT . CGIUNICACIÓ 2 1er. trim. _,.·TIPOGRAFIA 2 - 2n. i 3r. trim. 

I 3 

4 

T 

2 

3 

4 

T 

2 

3 

ART CX>NTEMPORAN I 

PROJECTES 3A 
. , · 

T.IMATGE lr.tr.,<'D.G. T. V. 2n.tr . ,' PROJ. 3C 3r.tr 

DESCRIPTIVA TECNOLOGIA 3er . niv . 1r. tr. 
, ., . 

O.OROIN.lr.tr.,<'PROJ. 2B 2n.tr • • • PROJ . 2C 3r.tr. 
' TECNIOUES SOBRE PAPER DISSENY DEL MOBLE 

I CAL. LIGRAF lA lt~IWES REALITZACIÓ ORIGINALS II 

ARQUITECTURA CX>NTEMPORÀNIA I Ha. ARQUITECTURA PROJECTES D. INTERIORS III .· PROJECTES 38 1r . tr . / TECNOLOGIA 3er. nivell - 2n. i 3r. tr . PROJECTES O. INTERIORS 11 

' HISTORIA ~ L'ART TECNOLOGIA3er . niv. 1r . tr . PROJECTES O. INTERIORS I 
' CX>LOR TALLER ~ PINTURA PROJECTES ESCULTOR ICS 

TEC. REALITZACIÓ ORIGINALS I ARTS GRÀFIQUES li I SEMINARIS 

TEORIA DE L'ART I EL DISSENY INT. COMUNICACIÓ 1, 1er. tr . I 
I 

CRITICA 

~SCRIPTIVA FOTOGRAFIA APLICADA I 
FOTOGRAFIA I INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA 

I 
; I 

T IPOGRAF lA I REDACCIO 1 er . t r . , , PROJECTES 2A 2n . 

INT. DIRECCIÓ D'ART lr. tr. ~ '' ART i POETICA 2n. tr. PROJECTES D. INTERIORS III 

ESCENOGRAF lA PROJECTES D. 
' I 

DIBUIX TE~IC i CONSTRUCCIO PROJECTES D. 

VOL LM VOL LM 

VISITES ARQUITECTURA 
GRAVAT I I 

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 12, mati. 

GRAVAT I " DIJOUS, 12 a 2 , mati. 

INTERIORS 11 

INTERIORS I 

i 3r. trim. 
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AULA 

3 30 s 6 6 30 7 9 
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2 
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T 
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2 

Dm . 3 
4 

T 
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2 

Dc . 3 
4 I VISITES D'ART I DISSENY I 
T 
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2 

Dj . 3 
4 

1 

1 

2 

Dv . 3 I 

4 
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EINA Escol¡ de disseny I art 
Av. de Vallvidrera <H bis 
080 17 Barcelon¡ 
(93) 203 09 23 

Diploma d'Eina (homologació B.E.D.A. l 
Curs de Graduació (4t. curs) 

Una vegada acabat el cicle d'estudis corresponent el "certificat complet d'especialitat" 060 
punts o crèdits entre els quals hi hagi els corresponents e totes les matèries ooligetòries 
de l'especialitat), l'estudiant que vulgui obtenir el Diploma d'Eina vèlid als efectes d'homo
logació amb el B.E.D.A. (BUREAU OF EUROPEAN DESlGNERS ASSOCIATIONSl, haurà de matricular-se 
per porter 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 e les afeccions professionals 
especifiques de cada estudiant . 

El 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 matricula inicial cobrirà exclusivament els drets d'inscripció corresponents a la presen
tació del Projecte de fi de Carrera (P,F.C.l. 

2. El Curs de Graduació constarà de dues parts independents, les quals es podran desenvolupar 
de forme parel.lela. 

3. La primera part o grup d'activitats consistirà en la partici~ .ció de l'estudiant en tallers, 
concursos o seminaris organitzats per Eina durant l'any acadèmic . 

L'estudiant podrà triar lliurement els aprenentatges que més convinguin a les seves afec
cions o tendències, però haurà de respectar, en tot ces, les normes d'inscripció, assistèn
cia i valoració establertes. 

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

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

El P.F.C. podrà ser real o imaginari, i la línia del treball o la seva orientació podran 
tenir un caràcter més o menys teòric segons el ces. 

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 
i tot, la presentació com a P.F.C . de treballs realitzats pels estudiants a través d'encàr
recs exteriors reals, sempre que el suport teòric i l'exposició del procés tinguin una altu
ra adequada. 

AssociaCIÓ EINA 
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Per a l'elecció del tema i per el seguiment del treball , l'escola recomane l'assessorament 
d'un tutor, encere que això no és preceptiu i correrè exclusivament a càrrec de l'estudiant . 

Triat el tema, aquest haurà de ser presentat e la Secretaria de l'Escole mitjançant on in
forme en el qual s'expliquin les intencions bàsiques i la linie prevista dol treball , perquè 
el Consell d'Escola pugui donar-hi el vist-i-plau I ter les observacions pertinents. 

La redacció del P. F.C. podrà tenir lloc durant el perlode 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 de Carrera , 
l'estudiant sol . licitarà a Secretaria la presentació d ' aquest davant un tribunal de valora
ció nomenat "8d hoc" per l'Escola . 

En la designació dels components del tribunal intervindran el Director i el Cap d'Especi8li
tat corresponent , i seran consult8ts el Consell d'Escol8 i el tutor del P. F.C. (quan aquest 
existeixi>. 

6 . Reunit el tribunal, examinarà el P. F.C. i en terè una valoració raonada. 

Si el P.F.C. resulta qulific8t "8pte" , l'estud18nt s ' haurà graduat com a mestre d'Eina en 
l'especialit8t corresponent. Aquest titol o Diploma d'Ein8, pod rà servir als efectes d'homo
logació amb ol B.E.D.A. 

Not8: 

Els ex-alumnes d'Eina que finalitz8ren els seus etudis d'especialitat 8bans del Curs 1987-88 
i que vulguin ol Diploma do l'Escola (sense 18 possibilitat d'homologació amb el B.E.D.A.l, 
podran obtenir-lo cocn fins ara , amb la redacció , presentació i aprovació dol Projecte de Fi 
de Carrera. 

En ol cas que aquests ex-alumnes vulguin obtenir l'homologació amb el B.E.D.A. hauran de com
plotar el Curs de Graduació , d'acord amb la present normativa. 

Barcelona , març dol 1988 
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