
Curs de disseny de 

Curs 
d'especialització 
(crèdits tipus 11) 
del Departament 
de Projectes 
Arquitectònics 
de la Universitat 
Politècnica de 
Catalunya, 
en conveni 
amb l'Escola 
EINA. 

Informació 1 inscripció: 

EINA, Escola de disseny 
Av. do Va llvldro"' 44 bis 
08017 Barcelona 
(93) 203 09 23 

HORARIS I MATIItRIES 

Lo dureció dol curs s-erè 
do GENER o JUNY do 
,990 Dlmnrts i Dijous. 
de 19.00 a 21.00 hores. 
El contingut dol curs 
comprèn las matbrlos 
segOonts: Ptojectes. 
Tècniques de 
roprosontocló. 
E&truçturos~ C.ulturo dol 
moble. Tecnotogto 
I matoriols .. Taller de 
maquetes. Producció 
1 conferències. 
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Llurs Samaranch 
AtqlllrO<t~ 
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L ·orqultocto quo vot dlnony11r 

els ob}octc.s do mobli/tul por • 

fos sovos obres o.s troba •mb 

problomos lnfroquonts. De 

fet. rscrltud respecto el pro· 

jqcte ff!J bAslclfmont lgutJia la 

de lo pràctlcll arqvltoctónlclt~ 

poró ol unvl d'oscnfD~ do ma· 

torlttls, de •lst.omo$ do fiJbrl· 

csc/6 I d& funcions dellmlt~ 

una tlspecllJIItat, dins dol 

Cl)mp dol disseny, que podrln 

sit.(.lttr-se entre rerqultoctura I 

ol dlst~cny lndusulltl. 

L. 'ob}tteto d"'41quosr cul'$ 6$ 

aprofundir tm aquest cttmp, 

oftlrfnt vn• formttc16 IJdlent 

per IJI disseny de peces linl

ques o de s • rles 1/mltlldes, po· 

tites,. I quo serveixi com lt In· 

troducc/6 por ltl dlueny d'ob

jftctes do producció lndu:nrlol 

on s6rlt1s m6s lmpol'tllnts. 

Volem que ets lllumnti dol 

Curs de Mobli/sri, a mds do 

desenvolupar In sove t;Dpaci

Utt c.reatlva, s'acostumin tt 

oxerclr I/un fttcultttts d'ttn/JIIsl 

I reftttx/6 sobro rt~votucl6 dels 

seus productes i ets objectius 

qua O$ proposen. 

Por tltl de facllit•r aquest pro

cés, s'orgnnltzDrltn • ts TltllortJ 

lndopondents. dirigit• cada 

un d'tJIItt ptu dlftuonts equips 

do profttssors els quals doson• 

voluparttn dlvt:Jrsos proj&cto•~ 

Els r&sponssblos d'ltqUt:J$1'$ 

Tsllers podran completltt'·los 

com creguin oportú amb t~l· 

tros profossionllfs, tnn-t dlss~ 

nyt~dOf'$, com crftics o lndus· 

trlhls. 


