
 

BECA DE SUPORT AL DEPARTAMENT DE DISSENY 
GRÀFIC  Curs 2021-2022  

 
 

Denominació Beca de suport al Departament de disseny gràfic d’EINA.  

Nº d’ajuts 1 per a tot el curs  

Hores de dedicació Fins a un màxim de 333 h dins del període estipulat al conveni.  

Durada La durada de la beca és del 15 de novembre al 30 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 

Borsa d’ajut 12 hores setmanals de dedicació amb un màxim de 333 h. hores a raó de 10 
euros/hora.  

Responsable  Ignasi Ayats i Irene Sierra 

Destinataris Estudiants matriculats al Grau en Disseny d’EINA, Centre Universitari de 
Disseny i Art de Barcelona. 

Mèrits a tenir  
en compte per la 
selecció 

 Comoditat en abordar conceptes complexes i interdisciplinaris.  
 Tenir control dels programes de maquetació i edició d'imatges (InDesign, 

Illustrator i Photoshop). 
 Tenir coneixements de formats d'imatge digital (TIFF, JPEG, etc.), 

compressió d'imatges, etc. 
 Tenir coneixements bàsics d’edició de vídeo Premiere i/o Final Cut. 
 Es valorarà tenir domini de l’edició amb After Effects. 
 Es valorarà tenir coneixements de 3D.  
 

Entrevista prèvia 
 

Necessària. 

Competències a 
desenvolupar 

 Conèixer i reconèixer els fenòmens innovadors i els nous llenguatges i 
propostes culturals.  

 Capacitat per poder realitzar diferents tasques i alhora d’adaptació a 
l’entorn professional en que s’insereix.  

 Connexió amb escenes sòcio-culturals i artístiques.  



 

Activitat de 
col·laboració 

Les principals activitats a realitzar per la persona seleccionada són:  
 Treballar en la millora de la visualització i implementació de la marca EINA.  
 Manteniment i generació de nous continguts gràfics.  
 Escolta activa de tendències en comunicació visual.  
 Disseny Editorial, identitat, performatiu,...  
 Disseny i maquetació d'elements promocionals o informatius . 
 Tractament d'imatges (retoc).  
 Col·laboració als dissenys generats a partir d’activitats vinculades a 

projectes docents com ara la participació en fires, concursos, encàrrecs, 
etc.  

 Desenvolupament de la gràfica per a diferents espais i activitats que 
toquen directa o indirectament e EINA. 

 

Data de convocatòria i 
procediment 

Data de convocatòria: 2 de novembre 2021.  
Els interessats han d’enviar un recull de treballs, en el format que es vulgui, ja 
sigui web, Instagram, PDF, així com un recull de referents culturals, estètics o la 
documentació que es cregui pertinent. 
Enviar les sol·licituds a iayats@eina.cat .  
 
La data límit per la recepció de les sol·licituds és el 9 de novembre del 2021. 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 i l’àrea de comunicació. 
 
Amb data 2 de novembre, la comissió avaluadora, formada per Ignasi Ayats, 
Irene Sierra, Pilar Górriz i Àxel Legares,  ha resolt atorgar la beca de suport al 
departament de Disseny Gràfic, del total de les 2 sol·licituds rebudes, a Pol 
Solà Barragán. 
 
Després d’analitzar el seu portfoli, el candidat ha demostrat un elevat domini 
en composició, tipografia, il·lustració i identitat de marca així com la capacitat 
de treballar amb conceptes complexes des de la interdisciplinarietat. La 
presentació dels projectes en el portfoli demostren també el domini i l’interès 
en fotografia i direcció d’art. També ha mostrat un alt coneixement de l’escena 
sociocultural contemporània, que s’ha considerat un requisit indispensable per 
a seguir connectant la marca EINA amb la societat mes jove.  
 

 
 


