GRAU DE DISSENY

Títol oficial per la Universitat Autònoma de Barcelona

Itineraris
Disseny gràfic
Disseny de producte
Disseny d’espais
Creació visual
Cultura del disseny
Durada
4 anys acadèmics
Calendari
2 semestres.
De setembre a juny,
segons calendari
de la UAB
Horari
De 8.30h a 14.30h

Preu
136€ / 1ECTS

Crèdits
240 ECTS

Formes de
pagament
Al comptat:
una part en el
moment de
formalitzar la
matrícula, i la resta
a l’inici del curs

Règim de
dedicació
Completa:
60 ECTS per curs
Via lenta:
30 ECTS per curs

Fraccionat:
més informació a
administracio@
eina.cat
Beques
Sí

Pràctiques
A partir de 3r curs

Matèries que
ponderen
http://universitats.
gencat.cat/ca/
preinscripcio/taula_
ponderacions/
Nota d’accés
2019-2020
5

Intercanvis
internacionals
Sí

Vies d’accés
Preinscripció universitària, oberta
des de principis de juny fins a principis
de juliol: http://universitats.gencat.cat
- Estudiants de batxillerat (qualsevol de
les seves modalitats) + Proves d’Accés
a la Universitat (PAU)
- Estudiants de Cicles Formatius de Grau
Superior (CFGS)
- Majors de 25 anys
- Majors de 45 anys
Altres vies d’accés
Consultar www.eina.cat o enviar un
correu a info@eina.cat

Borsa de treball
Sí

Beques EINA

Altres ofertes formatives

Beques de nou accés
- Descompte del 50% del crèdit.
Aquesta beca es renova cada any
sempre que es compleixin els requisits
- Bases: www.eina.cat/ca/grau-de-disseny
/beques

Màsters i postgraus
- Màster Universitari de Recerca
en Art i Disseny (Accés a Doctorat)
- Màster de Tipografia avançada
i disseny de pàgina
- Màster en Disseny gràfic
- Màster en Disseny, autoproducció
i gestió de producte
- Màster en Disseny d’Espais:
User Experience
- Postgrau en Il·lustració creativa
i tècniques de comunicació visual
- Postgrau en Il·lustració per a
publicacions infantils i juvenils
- Postgrau en Fotografia i disseny editorial
- Postgrau en Disseny i art del jardí
- Postgrau en Curadoria, pràctiques
creatives i espais temporals

Beques de continuïtat d’estudis
Ajuts de col·laboració
Altres ajuts
- Beques de règim general i mobilitat del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
- Altres gratuïtats recollides al decret
de preus públics (família nombrosa,
discapacitats...)
- Matrícula d’honor de batxillerat

Càpsules de formació
Cursos d’estiu

Assignatures
1R SEMESTRE

1r

FORMACIÓ
BÀSICA

2n

EINES
I RECURSOS

3r

DEFINICIÓ
DE PERFIL

4t

ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL

Projectes 1

Projectes 3

Projectes 5

Treball de fi de grau

Art, disseny i societats

Història de l’art i el
disseny moderns

Disseny i art contemporànis

Seminaris d’estudi crítics

Business for designers

Últimes tendències del disseny

Usuari i interacció

Optatives

Grup de Disseny d’espais

Optativa 1

Grup de Disseny de producte

Optativa 2

Grup de Disseny gràfic
i Creació Visual

Optativa 3

Estratègies de dibuix
Dibuix tècnic
Representacions digitals

Tipografia
Representacions digitals 2
Representacions digitals aplicades al disseny d’espai i volum
Representacions digitals
en codi obert
Representacions digitals aplicades
al disseny de text i imatge

Cultura del disseny
Creació visual
Disseny gràfic

Optativa 4

Laboratoris de creació
- Entre els cursos de 3r i 4t, l’estudiant
ha de cursar 8 assignatures optatives
(48 ECTS). Si es vol obtenir una de les
mencions que ofereix el grau, cal que
almenys 5 de les assignatures (30 ECTS)
siguin pròpies de la menció escollida.

Grup de Disseny d’espais
Grup de Disseny de producte

2N SEMESTRE

Grup de Disseny gràfic
i Creació visual

- Els intercanvis i les pràctiques estan
recomanades a partir del 2n semestre
del 3r curs.

Projectes 2

Projectes 4

Projectes 6

Treball de fi de grau

Comunicació visual

Design project management

Disseny performatiu

Anàlisi crítica

Teories del disseny

Recursos audiovisuals per al disseny

Representacions digitals 3

Optatives

Taller d’imatge

Disseny per a la identitat

Representació d’espais

Optativa 1

Dimensions de la forma
i el color

Tecnologia

Modelat d’objectes

Optativa 2

Materials i tècniques de
construcció

Imatge en moviment

Processos de transformació
industrial

Optatives

Producció gràfica

Disseny web
Optativa 1
Optativa 2

Optatives
Assignatures pròpies de
Disseny de producte

Assignatures pròpies de
Cultura del disseny

Disseny d’espais comercials

Disseny, salut i benestar

Disseny a Catalunya

Disseny d’espais escènics
i expositius

Equipament i context

Disseny i institucions culturals

Disseny d’elements lumínics

Investigació en disseny

Disseny i mobilitat

Pedagogies del disseny

Mobiliari i contract

Strategic design

Packaging

Infografia i visualització
de dades

Disseny d’espais domèstics
Il·luminació d’espais
Intervenció en espais existents

- Al llarg del Grau de Disseny d’EINA
totes les assignatures de la matèria
Empresa es faran íntegrament en anglès
(Business for designers, Design Project
Management i Strategic Design).
Endemés i a un nivell més general, en
el seu Pla de Llengües EINA ha optat per
integrar l’anglès de forma transversal
a tot el Grau. Al llarg de tots els cursos
dins de les mateixes assignatures de
disseny es fan continguts en anglès.
Aquesta opció ofereix l’ús de l’idioma
en el context real d’aprenentage i
permet obtenir un anglès més proper
a l’àmbit professional.

Vine a coneixe’ns

Assignatures pròpies de
Disseny d’espais

Disseny d’espais de treball

Disseny d’espais
Disseny de producte

Maquetes i prototips

Autoproducció

Recomanació per itineraris

Assignatures pròpies de
Creació visual

Assignatures pròpies de
Disseny gràfic

Pràctiques
Assignatura recomanada
per a tots els itineraris

Projecte fotogràfic

Gràfica aplicada a l’espai

Artista curador

Creació tipogràfica

Pràctiques artístiques
d’intervenció

Disseny d’interfícies i
interacció digital

Edició contemporània

Motion graphics

Disseny de producte

Il·lustració

Disseny de campanyes

Cultura del disseny

Laboratori de recerca
audiovisual

Sistemes d’identitat

Creació visual

Recomanació per itineraris
Disseny d’espais

Disseny gràfic

Sol·licita una entrevista
info@eina.cat o 932 030 923
Sessions informatives
Xerrades sobre els objectius,
la metodologia i els itineraris
del Grau de Disseny. Visita
guiada a les instal·lacions:
Dissabte, 18.01.2020, 11h
Dissabte, 15.02.2020, 11h
Dissabte, 28.03.2020, 11h
Dissabte, 18.04.2020, 11h
Dissabte, 16.05.2020, 11h
Jornada Portes Obertes
Exposició de treballs i visita
guiada a les instal·lacions:
24.04.2020, de 10h a 14h

Seu principal d’EINA
Passeig Santa Eulàlia, 25
De dilluns a dijous, de 9h a 17h
Divendres, de 9h a 14h
BUS: V7 / H2 / H4 / 68 / 75 / 130
FFGC: Peu del Funicular / Sarrià

Espai cultural
EINA Barra de Ferro
Barra de Ferro, 2
De dilluns a dissabte,
de 16h a 20h
BUS: 17 / 19 / 40 / 45 / 120
METRO: Jaume I (L4)

Xarxes
Instagram EINA: @einabcn
Twitter: @einabcn
Facebook: @einadisseny
Vimeo: @einabcn
Instagram Barra de Ferro:
@einabarradeferro

