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OBJECTE I CONTINGUT DEL CURS 

L'arquitecte o l'interiorista que vol dissenyar els objectes de mobi 
liari per a les seves obres es troba amb problemes infreqüents. 

De fet, l'actitud respecte el projecte és bàsicament idèntica que a 
la seva professió, però el canvi d'escala, de materials, de sistemes 
de fabricació i de funcions delimiten una especialitat, dins del 
camp del disseny, que podria situar-se entre l'interiorisme i el 
disseny industrial. 

L'objecte d'aquest curs és el d'aprofondir en aquest camp, oferint 
una formació adient per al disseny de peces úniques o de sèries li
mitades, petites, i que serveixi com introducció per al disseny 
d'objectes de producció industrial en sèries més importants. 

Volem que els alumnes, a més de desenvolupar llur capacitat creativa, 
s'acostumin a exercir llurs facultats d'anàlisi i reflexió sobre 
l'evolució dels seus projectes i els objectius que es proposen. Per 
facilitar aquesta actitud, les primeres classes de Projectes consis
tiran en comentaris sobre productes existents presentats pels seus 
dissenyadors i fabricants, amb la intenció d'oferir una panoràmica 
inicial que faci més productiu el diàleg entre alumne i professor. 
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HORARIS , MATBRIES 

La durac i ó en temps del curs serà de 9 mesos i 8 hores setmanals. 

L' hor a ri : d e dilluns a dijous, de 19 a 21 hores . 

La inscripció és limitada: màxim de 20 alumnes, mínim de 12. 

Per les seves característiques i contingut, aquest curs és especial
ment adient per a estudiants d ' Arquitectura , Interioristes , Disse
nyadors i també alumnes -a partir del 3er . curs- de les Escoles de 
Disseny reconegudes. 

E l contingut del curs comprèn les matèries següents : Projectes , Tèc
niques de representació, Estructures , Cultura del moble , Tecnologia 
i materials , Taller de maquetes, Producció i conferències . 

PROFESSORS 

Profe sso r s encarregats del curs: Mireia Riera 
Pepe Cortés 
Ramon Isern 

Professor s : Mireia Riera, Interiorista i dissenyadora. 
Pepe Cortés, Dissenyador . 
Ramon Isern , Dissenyador I ndustrial. 
Jaume Bach, Arquitecte . 
Pep Bonet, Arquitecte. 
Xavier Carulla, Arquitecte. 
Pau Joan, Dissenyador . 
Jordi Galí, Interiorista. 
I gnacio Paricio , Arquitecte . 
Diego Slemenson , Maquetista. 
Josep Ma. Civit, Director de Taula de Disseny . 

Pre u Matrícula: 17g7 000,- ptes. 

Confe rències Disseny de Mobiliari: Abonament per totes les sessio n s , 
6 .500 , -- ptes . 

Ab o nament alumne d'EINA: 4.000,- ptes . 
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DILLUNS DIMARTS Oll!ECRES DIJOUS 

. 
Tècniques de representac. Projectes Cultura del moble Projectes 

Jordi Galí Pepe Cortés Jaume Bach Ramon Isern . ,... 
Q) 

. 
Maquetes Projectes Conferències Projectes 

Diego Slemenson Pepe Cortés Mireia Riera Ramon Isern 
¡::: 

Tecnologia 1 Materials Projectes Producció i Marqueting Projectes 
. Pau Juan Pepe Cortés Pep Bonet Ramon Isern ,... Xavier Garulla Q) 

Josep Ma. Ci vit 


