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Denominació Beca de suport a EINA_edit a ArtsLibris 

Nº d’ajuts 1 per l’activitat concreta  

Hores de 
dedicació 

Fins a un màxim de 15 h dins del període estipulat al conveni.  

Durada La durada de la beca és del 10 al 12 de juny de 2022. 

Distribució horària Flexible en funció de les tasques.  

Ubicació i adreça EINA Sarrià - Seu acadèmica - Passeig Santa Eulàlia, 25 · 08017 Barcelona i Fira 
ArtsLibris 

Borsa d’ajut 15 hores de dedicació  a raó de 10 euros/hora.  

Responsable  Jo Milne 

Destinataris Estudiants que hagin cursat en l’assignatura “Taller de Creació Gràfica” del  
Grau en Disseny d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. 

Mèrits a tenir  
en compte per la 
selecció 

- Atenció al públic 
- Interès pel món de la edició i les publicacions d’artista  
 

Entrevista prèvia 
 

Necessària. 

Competències a 
desenvolupar 

 Capacitat de comunicar i gestionar obra gràfica  

Activitat de 
col·laboració 

Les principals activitats a realitzar per la persona seleccionada són:  
 De cara al públic a l’expositor d’EINA Edit a ArtsLibris.  
 Gestió d’obra gràfica de l’expositor.  

Data de 
convocatòria i 
procediment 

Data de convocatòria: 1 de juny 2022.  
Els interessats han d’enviar mail amb un escrit de motivació per a participar en 
el projecte. 



 

Enviar les sol·licituds a jmilne@eina.cat  
 
La data límit per la recepció de les sol·licituds és el 9 de juny del 2022. La 
resolució es comunicarà i publicarà en un màxim de set dies naturals de la 
data límit de presentació.  

Resolució La resolució es prendrà mitjançant una comissió de tres persones designades 
per la direcció. 
Reunida la comissió formada per Jo Milne, professora d’EINA, Javi Fernández, 
mestre de taller d’arts gràfiques d’EINA i Àxel Legares, responsable de 
l’Administració i adjunt a direcció d’EINA, es resol que rebudes 2 sol·licituds,  
l’estudiant Fuad Ajibola Kareem és la persona més adient per aquesta tasca.  
Es realitza una entrevista personal prèvia a la resolució. 

 
 


