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1 Apreciat professor, 

Centre vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona 

Ens posem novament en contacte amb tu per informar-te dels continguts de la propera 
i imminent celebració de la Setmana blava. 

EINA a debat 
Setmana Blava, del 8 al 12 de febrer de 1999 

Plantejament 
1 Atès que existeix una consciència generalitzada que eaJ un debat profund sobre la 
identitat i futur de l'Escola, s'ha pensat que la Setmana blava podria ser un bon punt de 
partida per iniciar aquest procés de reflexió i intercanvi d'idees. Per tal d'organitzar-la 
en aquesta direcció hem decidit variar l'esquema d'activitats dels últims anys i proposar
ne un de nou sota el títol genèric d'EINA a debat. 
' Obviament la teva participació activa amb les activitats generals o que afecten 

directament als professors, resulta fonamental. Sovint ens queixem que no existeixen 
canals de comunicació per comunicar les idees o inquietuds de cada professor. Sovint 
patim el fet de no debatre les qüestions importants que afecten al futur de l'Escola. 
Doncs be, volem aprofitar la Setmana blava per crear aquesta necessària plataforma de 
reflexió. 

Activitats generals 
Com veuràs en l'horari que t'adjuntem et convidem a participar en 
Els debats oberts sobre el futur del disseny i l'art. Tres taules rodones que 
abordaran el futur d1aquestes disciplines. 
• Dimarts 9 de febrer a les 12.00 h. Taula rodona amb representants d'empreses i 

institucions: Mercats: visions i previsions 
• Dimecres I O de febrer a les 12.00 h. Taula rodona amb representants de les escoles 

de Barcelona: Escoles: visions i previsions 
• Dijous li de febrer a les 12.00 h. Taula rodona amb representants dels estudiants 

d'EINA: Creadors: visions i previsions 
L'exposició de treballs i aperitiu de cloenda. L'últim dia de la Setmana blava es 
presentaran els resultats dels treballs dels Tallers "Comunicació/EINA". Aquests tallers, 
dirigits als estudiants de l'escola i coordinats per professors convidats, hauran treballat 
sobre diferents temes relacionats amb la millora dels canals de comunicació de l'Escola. 
Finalment, ho celebrarem amb el tradicional aperitiu de cloenda de la Setmana blava, 
organitzat Xavier Olivé i els alumnes de l'assignatura de Disseny d'exposicions i 
muntatges efímers. Tot això ho farem el divendres a les 13.00 h 
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Claustre de professors 
Et convoquem a dues reunions de professors: 

Centre vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona 

• La primera reunió tindrà lloc el dilluns 8 de febrer a les 19.00 h. El Consell d'Escola 
presentà i proposarà la discussió d'un document que recull les seves reflexions sobre 
l'evolució de les disciplines del disseny i de l'art i sobre el futur de l'ensenyament i 
sobre el paper de l'escola EINA en aquests nous escenaris. 

• La segona reunió la realitzarem el dijous dia I I a les 19.00 h. La trobada se centrarà 
en la informació sobre els Plans d'Estudis i l'homologació dels estudis de disseny. 

Donada la importància dels temes a tractar, preguem la teva assistència i puntualitat. 

Per resumir tota aquesta informació i no cansar-te amb tantes explicacions, t'adjuntem 
un quadre horcri de la setmana. Atentament 

) ) 
~Escota ck: Dis~eny 1 Pv. 
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Horari Setmana Blava professors 
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