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El nostre equip, format per noms de prestigi i experts en actiu en múltiples 
àmbits del disseny i del món de la tecnologia i les humanitats, t’ajudarà 
a perfeccionar les teves habilitats i aptituds i donarà sortida a les teves 
inquietuds i motivacions al llarg dels estudis del Grau Oficial de Disseny. 
A EINA, el teu futur el dissenyes tu, perquè evolucionaràs i forjaràs el teu 
caràcter i la teva personalitat pròpia com a dissenyador o dissenyadora. 

Amb una orientació personalitzada i treballant en grups redu-
ïts, tu seràs qui decideixi quin àmbit del disseny és el que més 
t’agrada, gràcies a un pla d’estudis transversal i flexible centrat 
clarament en l’estudiant i en el valor que aporta el disseny. 

Podràs escollir entre els àmbits clàssics del disseny (disseny gràfic, disseny 
d’espais i disseny de producte) o entre els àmbits  exclusius d’EINA: crea-
ció visual i cultura del disseny. També podràs triar assignatures de diferents 
disciplines i adquirir un perfil propi com a dissenyador o dissenyadora. 

Per fer-ho, et facilitem i posem al teu abast tots els recursos, instal·lacions 
i equipaments perquè puguis convertir-te en el dissenyador o dissenya-
dora que ja comences a ser, sigui perquè en els teus estudis ja has triat 
assignatures vinculades amb aquest àmbit, o potser perquè des de sem-
pre has anat observant el món i exercitant la teva creativitat i les teves 
idees en un paper, en un objecte o en creacions digitals. 

Aquesta formació enriquidora, oberta a diferents sistemes 
de pensament, la duràs a terme en un ambient participatiu i 
dinàmic dins de l’entorn d’EINA, el campus de Disseny de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), entitat a la qual es-
tem adscrits, i que és una de les millors universitats del món, 
segons el World University Rankings.

Dissenya el teu futur
Treball Final de G

rau. Ignasi Ayats. Adlego
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A EINA, trobaràs una formació integral en disseny en totes les etapes del 
teu desenvolupament professional: grau, màsters, cursos d’especialitza-
ció i doctorat. Aquí el disseny i l’art estan en moviment constant. 

T’oferim una manera de fer i d’entendre el disseny que explora 
tots els matisos i visions i que està atenta a totes les noves ten-
dències i les recull en un pla d’estudis amb un alt nombre d’as-
signatures optatives perquè tu puguis triar el teu camí i traçar el 
teu futur. 

Al centre d’aquesta activitat es troba el desenvolupament d’una de les 
competències que et serà imprescindible: la capacitat d’identificar i re-
soldre problemes complexos, en qualsevol context, creativament, a tra-
vés de la pràctica del disseny i l’art. Aquest pensament innovador, adap-
tatiu, crític i emprenedor afavorirà la teva projecció i desenvolupament 
personal i professional.

Coneixeràs de primera mà la rellevància del disseny i l’art com 
a factors estratègics en el desenvolupament de l’economia, el 
coneixement i la innovació. I podràs viure el disseny i l’art amb un 
esperit de llibertat de creació, responsabilitat i rigor per poder fer 
realitat nous productes, nous serveis i nous mons. 

Dissenya el teu futur Dissenya el teu futurViu la cultura del disseny Viu la cultura del disseny

El disseny genera un valor 
de transformació i canvi en 
el conjunt de la societat. 
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També es tracta d’un disseny social, crític, ètic, reflexiu i sos-
tenible, tota una cultura del disseny que parteix de la recer-
ca del veritable significat d’allò que es crea o es reinventa i 
l’aplica en tota la seva dimensió. 

Els nostres estudiants observen, escolten, assumeixen reptes, busquen 
respostes i aporten solucions enginyoses als problemes o necessitats 
que es detecten. I ho fan des de la complicitat i els recursos que els 
dona la mateixa universitat, fins i tot abans de començar els estudis. EINA 
promou el talent amb iniciatives com les Beques de Nou Accés, que per-
meten als alumnes que demostrin un talent destacat obtenir un 50% de 
descompte en el preu del crèdit durant els quatre cursos del Grau de 
Disseny, entre altres ajuts.

Dissenya el teu futur Viu la cultura del disseny Viu la cultura del disseny Dissenya el teu futur
La metodologia d’ensenyament i aprenentatge que posaràs en pràctica es 
basa a combinar els coneixements disciplinaris amb la pràctica experimen-
tal. Com a alumne faràs realitat des del primer moment projectes de disseny 
centrats en l’usuari, que apliquen un disseny pragmàtic, estètic, funcional i 
emocional. Un disseny que aporta valor i contribueix a millorar el present i el 
futur del teixit social, cultural i empresarial.

Treball Final de G
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Dissenya el teu futur Dissenya el teu futur

Fomenta el teu pensament 
analític, el teu aprenentatge 

actiu, la teva creativitat i 
la teva iniciativa a EINA, 

perquè aquestes són les 
capacitats fonamentals 

de futur que et permetran, 
en un context canviant i 
competitiu, assolir l’èxit 

professional.

Crea, pensa... dissenya! Crea, pensa... dissenya!

Per desenvolupar la teva emprenedoria i l’esperit proactiu, EINA et facilita 
diferents propostes: des de la borsa de treball, amb una alta taxa d’inserció 
laboral, fins a les pràctiques en més de 370 empreses i institucions, passant 
per la projecció internacional amb intercanvis amb altres centres universi-
taris rellevants de tot el món, o les enriquidores oportunitats que teniu els 
alumnes de participar en projectes reals amb diverses entitats i esdeveni-
ments al llarg dels vostres estudis.

Des de l’escola t’encoratgem i donem suport a la teva participació en concur-
sos nacionals i internacionals, i prova d’això és el reconeixement que han ob-
tingut els projectes dels nostres estudiants en els European Product Design 
Awards, els A’Design Award & Competition, el Premi Catalunya d’Ecodisseny 
o els Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, entre d’altres.

Formar part d’EINA és viure el disseny i l’art més enllà dels límits 
i les fronteres convencionals. És desenvolupar-se en un ambient 
dinàmic i a la vegada distès i familiar als nostres campus de Sar-
rià: el dels Jardins de Can Sentmenat i el d’EINA Bosc. Aquí tro-
baràs un entorn col·laboratiu i de networking constant tant dins 
com fora de les aules. 

Fa més de 50 anys que formem generacions de professionals del disseny i 
l’art que han deixat, deixen i deixaran la seva empremta a la societat. 
Dissenya el teu futur a EINA. Comencem!
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Per què estudiar 
disseny a EINA

Pla d’estudis a la teva mida amb especialitats singulars 
Professorat que t’ajuda a evolucionar
Ensenyament obert i col·laboratiu 
Desenvolupament personal 
Beques que fomenten el teu talent 
Entorn privilegiat i campus únic a Barcelona 
Instal·lacions al teu servei 
Intercanvis internacionals 
Creixement professional: pràctiques i borsa de treball 
Pensament crític i esperit emprenedor 
Comunitat inquieta amb voluntat transformadora 
Experiència vital 

Si ja tens clar que el disseny és la teva via professional, des d’EINA t’hi volem 
acompanyar! Coneix els dotze punts clau per fer realitat la teva trajectòria.
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Per què estudiar disseny a EINA Per què estudiar disseny a EINA

Pla d’estudis a la teva mida
amb especialitats singulars

Professorat que t’ajuda 
a evolucionar

Ensenyament obert
i col·laboratiu

Beques que fomenten 
el teu talent

Instal·lacions 
al teu servei

Entorn privilegiat
i campus únic a Barcelona

Intercanvis
internacionals

Desenvolupament 
personal

T’oferim cinc itineraris de disseny: disseny gràfic, 
disseny d’espais, disseny de producte, creació 
visual i cultura del disseny (els dos darrers són 
exclusius d’EINA). Després d’una primera apro-
ximació global, serà a partir del segon curs quan 
podràs especialitzar-te en alguna d’aquestes lí-
nies d’aprenentatge, seguint l’ampli ventall d’as-
signatures que configuren cada itinerari. A més, 
podràs combinar les diferents especialitats i 
treballar un perfil personal propi més complet. 
La possibilitat d’afrontar el disseny de mane-
ra transversal i d’anar construint un camí propi, 
amb l’assessorament del nostre professorat i 
la diversitat de matèries a escollir, explica l’alta 
valoració que atorguen els nostres estudiants al 
pla d’estudis que oferim. 

Un dels factors que destaquen els nostres estu-
diants és el professorat i els col·laboradors que 
formen part de l’equip d’EINA. No només són 
professionals en actiu i de prestigi en diferents 
àmbits del disseny, sinó que t’acompanyaran, 
aconsellaran i orientaran des de la proximitat i 
el rigor, dins i fora de les aules. Aquesta vincu-
lació entre estudiants i professors perdura en el 
temps i és, sens dubte, un valor diferencial de la 

nostra comunitat. 

La teva capacitat d’aprenentatge i de descobrir 
altres camins i maneres de treballar es forma-
litzarà a través de la relació amb els teus com-
panys d’aula i de disciplina, però també interac-
tuant amb la resta d’estudiants d’altres cursos 
i especialitats. A EINA, l’ensenyament és plural 
i enriquidor, ja que vosaltres, els estudiants, 
col·laboreu en projectes comuns, compartiu 
assignatures i coopereu en diferents esdeveni-
ments, tot entrellaçant una xarxa de relacions 
molt productiva.

Pots participar en la convocatòria de les Beques 
de Nou Accés que EINA atorga cada any per a joves 
que volen estudiar disseny però no poden assu-
mir el cost sencer d’aquesta formació. Aquests 
ajuts, que es poden complementar amb la resta 
de beques i deduccions oficials, impliquen un 
descompte del 50% del preu per crèdit durant 
els quatre cursos del Grau de Disseny. A més, 
també t’oferim altres ajuts, com les beques de 
continuïtat i els ajuts de col·laboració. 

Posem al teu abast tots els equipaments que 
necessites per desenvolupar els teus estudis de 
disseny. A cada una de les instal·lacions sempre 
trobaràs un professional que t’assessora dins i 
fora de l’horari lectiu: taller de maquetes i proto-
tips, taller de creació gràfica, biblioteca, plató de 
fotografia, aules d’informàtica, espais expositius...

El campus és un dels llocs on es fa més vida. 
Els estudiants ho saben i valoren el fet que la 
universitat estigui situada en un entorn privile-
giat a Sarrià, a 20 minuts del centre de Barcelo-
na, ciutat capdavantera en el món del disseny. 
El campus d’EINA està format per la seu als Jar-
dins de Can Sentmenat i per les instal·lacions a 
EINA Bosc, dins del parc natural de Collserola. A 
totes dues seus, podràs gaudir d’un espai verd, 
enmig de la natura, que aprofitem per fer clas-
ses a la fresca, desenvolupar projectes a l’aire 
lliure, i també, és clar, divertir-nos plegats amb 
activitats no forçosament acadèmiques i festes 
que organitzem. 

Si vols realitzar part dels teus estudis a l’estran-
ger, t’ho facilitem. Pots viatjar i conèixer com es 
viu i s’ensenya el disseny en destacats centres 
educatius d’arreu del món gràcies al programa 
Erasmus+ i també al programa propi d’intercan-
vis de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). També tens la possibilitat de fer pràcti-
ques en qualsevol dels 28 estats membres de la 
Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+.

Com tu, cada estudiant és únic i singular, amb 
unes habilitats i aptituds, amb inquietud d’ex-
plorar i capacitat de descobrir, i amb un bagatge 
propi (familiar, cultural...) que et definiran com a 
dissenyador i dissenyadora. A fi de fer un segui-
ment més acurat i personalitzat, les classes es-
tan formades per grups reduïts, i tant tu com tots 

els estudiants sempre teniu la figura d’un tutor o 
tutora que estarà al vostre costat per poder fer 
realitat les fites que us proposeu. 
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Per què estudiar disseny a EINA

Creixement professional:
pràctiques i borsa de treball

Pensament crític i esperit 
emprenedor

Comunitat inquieta amb
voluntat transformadora

Experiència vital

En el teu desenvolupament professional és fona-
mental el contacte amb empreses, institucions i 
professionals. La teva formació es reforçarà grà-
cies als projectes reals desenvolupats i a l’expe-
riència laboral adquirida. Et proporcionem un 
ampli ventall d’entitats que pots escollir en funció 
dels teus interessos i sempre comptant amb l’as-
sessorament i la tutorització de l’equip de gestió 
d’aquesta àrea. El conjunt d’opcions que trobaràs 
és molt extens, ja que el nombre de propostes 
d’empreses i institucions per fer pràctiques supe-
ra amb escreix el nombre d’estudiants matriculats. 
D’altra banda, també posem a la teva disposició el 
servei de borsa de treball.

Dissenyar significa afrontar reptes. A EINA, ho 
impulsem i et proposem iniciatives diverses 
(projectes, concursos, fires, exposicions i altres 
esdeveniments) que et permeten prendre cons-
ciència de tots els detalls. A fi de promocionar el 
teu currículum, fem ressò d’aquestes activitats i 
els seus resultats a tot el teixit empresarial, so-
cial i cultural. D’aquesta manera, aconseguiràs 
un esperit emprenedor que et serà molt útil al 

llarg de la teva trajectòria professional.

A EINA, formaràs part d’una comunitat àmplia i 
diversa, amb lligams i complicitats, i amb volun-
tat transformadora. Un grup inquiet amb interes-
sos múltiples que participa tant de les activitats 
que organitza la universitat (conferències, expo-
sicions...) com de les lúdico-culturals organitza-
des pel Col·lectiu d’Estudiants, així com les de 
caràcter formatiu proposades des dels diferents 
col·lectius i iniciatives. A més, com a estudiant 
pots gaudir dels descomptes que hi ha en els 
programes de formació que s’hi imparteixen.

El teu recorregut professional comença amb 
la decisió d’emprendre els estudis de disseny. 
EINA vol acompanyar-te en aquest trajecte i po-
sem al teu abast la nostra trajectòria educativa 
d’alta qualitat, consolidada des de la seva fun-
dació el 1967 i amb el suport de la seva ads-
cripció a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), perquè et desenvolupis com a dissenya-
dor o dissenyadora en totes les facetes.
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Grau de Disseny Característiques 
Títol oficial ofert per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Àrees de coneixement: disseny gràfic, disseny d’espais, disseny  
de producte, creació visual, cultura del disseny 
Durada: 4 anys acadèmics 
Calendari: 2 semestres. De setembre a juny
Horari: matí o tarda
Crèdits: 240 ECTS 
Beques de nou accés: Sí 
Pràctiques: a partir del 3r curs 
Intercanvis internacionals: Sí 
Borsa de treball: Sí 
Nombre de places ofertes: 150 
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Grau de Disseny Grau de Disseny

El treball que realitzaràs com a dissenyador o dissenyadora és decisiu en els 
processos d’innovació o desenvolupament de qualsevol mena de producte 
o servei, ja que podràs incorporar-hi valors funcionals, socials i ambientals i 
també aportar qualitat cultural i estètica al nostre entorn. 

El Grau de Disseny a EINA et permet tenir una formació multi-
disciplinària, tècnica i humanística, per dur a terme un disseny 
compromès, que aporti valor, a través de projectes professionals 
creatius i innovadors que podràs desenvolupar amb tots els co-
neixements i habilitats.

A cada curs acadèmic aniràs assolint competències concretes, d’acord amb 
cada una de les especialitats de disseny que oferim: disseny gràfic, disseny 
d’espais i disseny de producte o bé creació visual i cultura del disseny, dos 
itineraris que només es poden cursar al nostre centre. 

A partir del segon curs, d’acord amb la teva ambició i inquie-
tud, podràs escollir: una opció és l’especialització i optar per 
aprofundir en un dels cinc itineraris, i l’altra opció és adquirir 
el coneixement i habilitats de diferents àmbits i tenir un perfil 
de dissenyador o dissenyadora més pluridisciplinari. 

A EINA, pots complementar la teva formació educativa amb pràctiques en 
empreses, amb intercanvis internacionals i amb la realització de projectes 
reals vinculats amb empreses i institucions. Totes elles són formes de conti-
nuar la teva formació des de la pràctica i l’experiència vital.

El disseny és un dels 
sectors estratègics a la 
nostra societat. 
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26 27Àmbits professionals

El Grau de Disseny et 
permet desenvolupar una 
activitat laboral vinculada a 
una empresa o institució o 
bé com a freelance. 

Didàctica 
Direcció creativa 
Direcció d’art 
Direcció del disseny 
Disseny d’envasos 
Disseny de localitzacions 
Disseny editorial 
Disseny digital d’interfícies i d’experiència d’usuari 
Disseny per a mitjans audiovisuals 
Docència 
Electrònica i electrodomèstics 
Equipament domèstic 
Equipament públic 
Escenografia 
Espais comercials 
Espais de treball 
Espais domèstics 
Espais expositius 
Fotografia
Gestió cultural
Gestió empresarial del disseny
Gestió de la innovació
Gràfica aplicada a l’espai
Història
Il·luminació
Il·lustració
Infografia i visualització de dades
Mobiliari habitat, contract i d’espais de treball 
Mobilitat
Packaging 
Patrimoni 
Pràctica artística contemporània 
Product management 
Productes de gran consum 
Programació d’activitats 
Project manager 
Recerca 
Recerca artística 
Salut i benestar 
Sector infantil i joguines 
Sets de TV 
Sports & well-being 
Wearables & IoT 

A continuació, et detallem alguns àmbits professionals vinculats a les 
àrees de coneixement que impartim: 
Anàlisi i crítica en premsa especialitzada 
Animació i motion graphics 
Comunicació gràfica i identitat per a empreses, institucions i productes
Consultoria de disseny
Copywriting i naming 
Creació audiovisual 
Creació digital 
Creació tipogràfica
Crítica 
Curadoria d’exposicions i esdeveniments 

Grau de Disseny
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Grau de Disseny

Preinscripció universitària 
(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) 
— Més grans de 25 anys 
— Més grans de 45 anys 

Altres vies (estudiants internacionals amb batxillerat, acreditació d’experièn-
cia laboral, canvi d’estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universita-
ris estrangers): envia un correu amb el teu cas a info@eina.cat. 

Les vies d’accés que tens 
per al Grau de Disseny són 
les següents: 

Vies d’accés

Grau de Disseny
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30 31Matriculació i finançament Beques i ajuts

Una vegada tinguis adjudicada la plaça, cal que formalitzis la matrícula 
dins dels terminis establerts. Per a qualsevol dubte o pregunta que tinguis, 
només cal que enviïs un correu a info@eina.cat o truquis al 932 030 923. 

En relació amb el finançament, hi ha dues formes de pagament: 
— Al comptat: una part en el moment de formalitzar la matrícula 
i la resta, a l’inici del curs. 
— Fraccionat: per a més informació, pots contactar amb 
administracio@eina.cat. 

A EINA valorem i promovem el talent dels estudiants amb diver-
ses iniciatives. Una d’elles és la convocatòria de les Beques de Nou 
Accés, que permeten als alumnes obtenir un 50% de descompte en 
el preu del crèdit durant els quatre cursos del Grau de Disseny. 

— Dotació: descompte del 50% del preu per crèdit 
— Aquesta beca es renova automàticament cada any 
sempre que es compleixin els requisits 
— Procediment i bases de les beques: 
www.eina.cat > Grau de Disseny > Beques 
— Per a més informació: info@eina.cat 

La Fundació EINA convoca aquestes beques amb la intenció d’esti-
mular la vocació i l’excel·lència de tots aquells estudiants que volen fer 
disseny però no poden assumir el cost d’aquesta formació. El termini 
per presentar la documentació necessària per al proper curs acadè-
mic s’obre a la primavera. 

Beques de continuïtat
d’estudis

Beques per a estudiants
de nou accés

Altres ajuts

Ajudes de 
col·laboració

Garanteixen que cap estudiant que segueixi amb 
profit els seus estudis els hagi d’abandonar per 
motius sobrevinguts de caràcter econòmic. 
Aquest ajut suposa un descompte de fins al 25% 
del preu per crèdit. 

— Beques de règim general i mobilitat del Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esport: 
www.educacionyfp.gob.es
— Altres gratuïtats recollides al decret de preus 
públics: família nombrosa, persones amb un grau 
de discapacitat igual o superior al 33%, etc.
— Matrícula d’honor

Periòdicament convoquem beques per a estudiants 
que els ajuden econòmicament a canvi de la pres-
tació de serveis d’assistència en diverses tasques 
que es realitzen al centre fora de l’horari lectiu. 

Grau de Disseny Grau de Disseny
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Formació 
continuada

Els estudis de Grau de 
Disseny que faràs t’aporten 
les bases fonamentals del 

coneixement. 

Perquè puguis completar la teva formació acadèmica i les teves compe-
tències, o bé explorar-ne de noves, et proposem un conjunt de progra-
mes de màsters i postgraus i doctorat, que s’emmarquen dins de l’Escola 
de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), centrats en 
els àmbits del disseny gràfic, disseny d’espais, fotografia, il·lustració, cu-
radoria, innovació... Pots consultar tot el conjunt de programes al web, a 
l’apartat de Màsters i Postgraus.  

A EINA també s’imparteix el primer programa de doctorat en Art 
i Disseny, un màster oficial universitari que promou les investiga-
cions de tesis doctorals en disseny i també en els àmbits de la 
producció i/o la creació. 

Per complementar la teva formació, també et proposem una oferta for-
mativa de cursos intensius de durada curta amb classes i tallers pràctics 
que es realitzen al llarg de l’any. Tens tots els detalls dels programes al 
web, a l’apartat Cursos. 

Com a estudiant i exalumne tens avantatges de descomptes en 
la matrícula d’aquests programes.
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Eina Idea Eina Idea es planteja com un estudi virtual i un accelerador cognitiu, i 
opera de forma conceptualment autònoma, amb objectius singulars 
definits segons els agents convidats i amb formats mòbils i oberts. La 
metodologia que se segueix és radicalment horitzontal i col·laborativa, 
atorgant a estudiants i alumni la possibilitat de cocrear projectes amb la 
participació de figures internacionals de l’art, el disseny i la investigació 
contemporànies. 

Entre els projectes desenvolupats per aquesta iniciativa de 
transformació es troben: Metro Mudra (2020), al Sónar+D 
CCCB i en col·laboració amb TMB; Antropologies de la Caixa 
Negra (2021), en el marc del programa KATHARSIS del Tea-
tre Lliure; Emboscades (2021-2022), amb intervencions artís-
tiques a EINA Bosc a càrrec d’artistes rellevants de l’escena 
catalana com ara Sergi Aguilar, Marc Vives, Julia Spínola, Pep 
Vidal, Societat 0 i MAIO Architects; els seminaris La Imagina-
ció Curatorial o META MATERIAL I DADES; o SYNX (2021), al 
Sónar+D CCCB, en col·laboració amb MindSpaces, i el pro-
grama S+T+ARTS de la Comissió Europea, entre d’altres.

Eina Idea és una plataforma de reflexió i programació estratègica llança-
da per la Fundació EINA el curs 2019-2020, amb la doble finalitat d’inten-
sificar la presència d’EINA als debats artístics, teòrics i tecnològics del 
món contemporani, i de renovar els vincles entre l’escola d’avui i l’esperit 
disruptiu dels seus orígens.  
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EINA Bosc

Aquest nou equipament, de 1.500 m2 i a 10 minuts dels Jardins 
de Can Sentmenat, permet ampliar el programa pedagògic del 
centre des d’una òptica d’innovació permanent i dinàmiques 
creatives. 

EINA Bosc alberga tallers i espais de creació versàtils i oberts 
a l’experimentació no disciplinària, arts gràfiques digitals i 
tradicionals, platós per a pràctiques audiovisuals i espais per 
portar a terme programes expositius i performatius, i comp-
ta amb tot el suport espacial, humà i logístic necessari per 
desenvolupar l’oferta de l’escola en tots els nivells formatius. 

Es tracta d’un edifici adaptable i dúctil, una plataforma on desenvolupar 
activitats més que un espai escolar o taller a l’ús. La construcció de l’edifi-
ci està oberta a l’experimentació, ja que hi participen estudiants i profes-
sors amb projectes que van des del disseny de mobiliari fins al disseny 
gràfic aplicat a l’espai.

El nou edifici desenvoluparà espais verds de continuïtat amb 
el parc natural de Collserola, en el qual s’inscriu físicament, 
així com dinàmiques naturals tant en el seu interior com en 
el seu exterior. 

EINA Bosc visibilitza el nou enfocament pedagògic d’una escola, amb 
més de 50 anys d’història, que aposta per un diàleg innovador del dis-
seny amb l’art, amb la sostenibilitat, l’experimentació i la transformació 
digital com a eixos estratègics.

EINA amplia les seves 
instal·lacions amb 

l’obertura d’EINA Bosc, un 
nou edifici que obre les 

portes el febrer del 2022. 



38 39

Estem a la teva disposició per a qualsevol consulta o dubte que tinguis. 
Vine a conèixer-nos apuntant-te a les sessions informatives que pots tro-
bar al nostre web o bé sol·licita una visita personalitzada.

Si vols estar al cas de totes les novetats en disseny i participar en els 
esdeveniments que organitza EINA, et pots donar d’alta a la nostra news-
letter a través de la pàgina d’inici del nostre web i també pots seguir tota 
l’activitat a través de les xarxes.

EINA Bosc
Carrer del Bosc, 2 
 08017 Barcelona

EINA Sentmenat
Passeig de Santa Eulàlia, 25  
08017 Barcelona 

Instagram, Twitter, Vimeo: @einabcn — Facebook: @einadisseny
LinkedIn: linkedin.com/school/einadissenybarcelona

+34 932 030 923 
info@eina.cat 
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