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Presentació
La Memòria d’Autoavaluació -nivell bàsic- que es presenta s’ha realitzat a requeriment de
l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Des del punt de vista intern, Eina,
Escola de Disseny i Art assumeix l’elaboració d’aquesta Memòria, i el procés d’acreditació en el
seu conjunt, com una oportunitat i un instrument eficaç en la seva pròpia política d’implantació i
millora d’un sistema de qualitat.
Context
L’elaboració de la Memòria d’Autoavaluació i el procés d’acreditació del centre es produeix en un
context de transformacions de gran importància per la seva profunditat i abast. En el marc de la
reforma de l’espai europeu d’estudis superiors s’obre, per primera vegada a Espanya, la possibilitat
que els estudis de disseny siguin reconeguts com estudis universitaris homologats i s’incorporin al
sistema universitari amb tots els requeriments i obligacions, com ja ha estat normalitzat a altres
països europeus.
Per a Eina, entitat capdavantera en la introducció de l’ensenyament del disseny al nostre país,
aquest nou escenari significa una oportunitat d’assolir un objectiu que ha perseguit des dels seus
orígens. Eina és plenament conscient del desafiament que aquest nou escenari implica, tant per els
centres d’ensenyament com pel futur de la cultura del disseny i del sector de les indústries
creatives a Catalunya. El repte intern pel nostre centre no es pot menystenir, ja que,
simultàniament a la Sol·licitud de Grau en Disseny, l’entitat també canvia l’estatut de la seva relació
amb la Universitat Autònoma, passant de centre vinculat a centre adscrit. Aquest canvi ha
comportat una remodelació de l’estructura organitzativa, millores en els procediments de gestió i
comunicació i, també, modificacions en el sistema de contractació; canvis que ja han estat
endegats i és en aquest context en el que es realitza l’avaluació interna i externa.
Redacció de la Memòria
L’elaboració d’aquesta Memòria ha comportat el treball coordinat de diverses persones i
estaments:
Un Comitè Intern d’Avaluació format per
- El Delegat de la UAB per a Eina, Dr. José María Ricarte
- El Vicepresident del Patronat de la Fundació Eina, Dr. Antoni Marí
- El Director i Sotsdirector d’Eina, Oriol Pibernat i Octavi Rofes, respectivament.
- Tres membres del cos de professors que recullen la varietat de perfils dels docents de l’Escola:
Dra.Tània Costa, professora de Teoria de la Imatge i la Comunicació (assignatura obligatòria
general) de segon curs, Dra. en BBAA i recentment incorporada com a Coordinadora de titulació
de GSD; Anna Fuster, professora d’Informàtica II (assignatura obligatòria de Disseny Gràfic),
Graduada Superior en Disseny per la UAB i Llicenciada. en Comunicació audiovisual, ex-alumne
d’Eina; i Dr. Enric Steegmann, professor de Descriptiva DI i Descriptiva DP (assignatures
obligatòries de Disseny d’Interiors i Disseny de Producte, respectivament), Dr. Arquitecte,
professor fundador de l’Eina.
- Tres representants dels estudiants, incorporats seguint els criteris de representació dels tres
itineraris del GSD (Disseny d’Interiors, Disseny Gràfic i Disseny de Producte), que hagin participat
en alguna experiència de pràctiques i/o de mobilitat i, finalment, amb expedients prou avançats per
a poder comptar amb una visió completa de la carrera. Els estudiants Joao Gonçalo Gonçalves
(DI), Albert Pereta (DG) i Aline Lenaerts (DP) van ser els refrendats per la Comissió de Delegats
d’estudiants (15-10-08).
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- Dos tècnics del personal d’administració i serveis, directament implicats en el rescat de dades
per l’elaboració de la Memòria: Glòria Mompín, Cap de Gestió acadèmica, i Julio Valcárcel,
Responsable d’Informàtica.
Aquest Comitè s’ha reunit en quatre ocasions (23-10-08, 29-10-08, 03-11-08 i 13-11-08). En la
primera reunió es van presentar els membres del Comitè, es va explicar la comesa d’aquest, es
van analitzar els capítols de la Memòria i es va organitzar el treball i el calendari. A la segona
reunió, sobre la base de les informacions aportades en el primer esborrany que havia elaborat i
tramès l’Equip Redactor, es van analitzar els capítols de Recursos humans i Recursos materials, i es
van realitzar les aportacions valoratives que corresponien. A la tercera reunió es va procedir a
analitzar els capítols de Programes de formació i Govern, seguint el mateix procediment de la
reunió anterior, i es van afegir valoracions al nou esborrany dels redactors. La quarta reunió va
servir per fer aportacions al nou esborrany presentat pels redactors, per introduir-hi precisions
valoratives i, fonamentalment, per elaborar les conclusions de la Memòria.
El SID, Sistema d’informació i documentació d’Eina, s’ha encarregat de la recollida de dades;
està format per la Responsable de gestió acadèmica, Glòria Mompín, el Responsable de gestió y
control de dades, Julio Valcarcel, la Responsable de promoció i comunicació, Lluc Massaguer, la
Responsable de pràctiques i integració en el mercat laboral, Mailo Farré, la Responsable de
relacions internacionals, Vivian Fernández. A més de tots els serveis de l’Escola: Secretaria,
Publicacions, Orientació laboral i Empresa, Mobilitat i Internacional, Postgraus, Biblioteca, Taller
maquetes, Taller creació gràfica, Manteniment i Premsa (que és servei extern).
La Comissió de Docència, com a òrgan de govern col·legiat, ha contribuït a organitzar
internament les feines derivades del procés d’elaboració d’aquesta Memòria.
Un Equip redactor, format pel Director i el Sotsdirector d’Eina, ha fet les consultes pertinents a
la UAB o a les instàncies internes de l’Escola, ha organitzat les reunions i ha redactat els diferents
esborranys, fins l’aprovació de l’informa final.
Eina, Escola de Disseny i Art
Centre vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona (en procés d’adscripció)
Passeig de santa Eulàlia 25
08017 Barcelona
Fundació Eina
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb número 529 (8 de juliol 1996)
CIF G59539023
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Introducció
Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural organitzada com a Fundació privada no
lucrativa que té com a objectiu principal lensenyament de lart i del disseny, el foment de la
creació i el debat cultural. (E01)
Eina es va fundar lany 1967 partint d’una iniciativa civil de professors i teòrics de l’art i de la
comunicació, artistes, i professionals de l’arquitectura i el disseny. L’objectiu era la renovació de
l’ensenyament de les arts visuals i, particularment, la introducció del disseny com a nou àmbit de
formació. Lesperit crític, una constant en lideari de lEscola, ha comportat una voluntat
d’innovació cultural i d’actualització permanent. A Eina s’han format diferents generacions de
dissenyadors i creadors que han participat activament en la configuració de la vida i de lentorn
cultural de la ciutat i del país.
Durant els primer anys l’Escola va funcionar com una cooperativa de professors, posteriorment
com a una associació i des de 1995 com a Fundació. Degut al seu origen com a iniciativa civil i a
causa del seu funcionament com a entitat privada, Eina sempre ha formulat els seus objectius i ha
orientat la seva acció amb una vocació de servei públic i de contribució a l’enfortiment del teixit
cultural local. (C01)
Els estudis característics d’Eina han estat els de disseny, si bé posant-los en relació amb la creació
artística, d’una banda, i amb el pensament, les disciplines humanístiques i les ciències socials, de
l’altra. Per això, Eina sempre ha entès els estudis de disseny com uns estudis de formació superior
universitària. L’any 1994 Eina es va vincular a la Universitat Autònoma de Barcelona, tot
reformulant els seus estudis i implantant una titulació de Graduat Superior en Disseny. (E02) En
l’últim curs s’ha desenvolupat una proposta d’implantació d’un nou pla d’estudis que es recull en la
Sol·licitud d’Estudis de Grau en Disseny presentada per la UAB a l’ANECA el setembre del 2008.
(E03)
La trajectòria d’Eina deixa constància d’una experiència important i àmpliament reconeguda en el
seu àmbit d’ensenyament. (E04) Són trets d’identitat de l’Escola introduir un ensenyament obert,
innovador i relacionat amb els corrents internacionals; i, alhora, desenvolupar la seva activitat
dacord amb paràmetres de rigor acadèmic i capacitat danàlisi del context. D’altra banda,
l’empeny en la recerca de nous llenguatges i la innovació en el camp del disseny i la comunicació
s’ha sabut fer compatible amb la formació de professionals i creadors amb qualificació tècnica i
capacitat emprenedora. Finalment, cal destacar que la relació dEina amb el medi cultural i
econòmic, el contacte amb institucions i empreses, ha permès que es doni una articulació fluïda
entre el món de la formació acadèmica i el món de l’activitat econòmica.
ESTUDIS
El Graduat Superior en Disseny per la UAB, actualment vigent, és un títol propi de la
universitat de quatre anys de duració i 300 crèdits (3000 hores lectives). El GSD inclou tres
itineraris diferenciats: disseny gràfic, disseny dinteriors i disseny de producte. (E05)
Pla d’Estudis de Graduat Superior en Disseny: Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona
de l’1 de setembre de 1994, BOE del 3 d’octubre; modificació aprovada els dies 1 i 5 de juliol de
2000, per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de Junta de Govern i del Consell Social de la UAB,
publicada en el BOE del 28 de juliol de 200).
En el curs lectiu 2008-2009, estan cursant aquests estudis un total de 452 alumnes.
Eina també imparteix estudis de postgrau propis de la UAB –màsters, diplomatures de
postgrau i cursos d’especialització professional– que garanteixen la formació continuada, la
titulació dels quals atorga l’Escola de Postgrau de la UAB. (E06)
A Eina es pot cursar un itinerari d’estudis d’art de tres anys i obtenir una acreditació Eina, certificat
propi de l’Escola.
Van cursar aquests estudis un total de 76 alumnes el curs 2007-2008 (no es donen dades del curs
2008-2009 atès que la matrícula és oberta).
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1. Programes de formació
ESTÀNDARD:
El centre ha de mantenir informació clara i de fàcil accés sobre els plans d’estudis oferts i ha de
disposar de mecanismes que li permetin fer un seguiment del desenvolupament d’aquests
plans i articular processos de millora continuada.
1.1. El centre manté una informació clara, pública i de fàcil accés sobre els
programes formatius oferts, que, com a mínim, inclou: condicions d’accés, objectius
generals, perfil del titulat i organització temporal dels ensenyaments.
El comitè extern pot accedir, sense ajut, a la secció del web on es descriuen els
programes formatius i pot verificar que la informació és clara i conté els elements
mínims especificats.
Eina informa públicament dels seus programes formatius mitjançant múltiples canals que
garanteixen la seva difusió pública i l’accés previ a la matrícula, com són:











Web d’Eina
El web d’Eina (www.eina.edu o wwww.eina.cat) ofereix informació detallada en català,
castellà i anglès sobre els estudis que s’hi poden cursar i els requisits d’accés, sobre tots
els serveis i les activitats que hi estan vinculats, a més d’una àmplia visualització de treballs
realitzats pels estudiants i l’agenda d’activitats del centre.
- Objectius generals i perfil de l titulat: www.eina.edu >ESTUDIS
- Condicions d’accés:
www.eina.edu >ESTUDIS>Nous alumnes
www.eina.edu >ESTUDIS>Nous alumnes>Preg.
Freq.
- Organització temporal:
www.eina.edu >ESTUDIS > Grad. Sup. en
Disseny
www.eina.edu >
ESTUDIS > Pla Docent
www.eina.edu >
ESTUDIS> Calendari 08-09
Web UAB http://www.uab.es/servlet/Satellite/ESTUDIAR/1r-i-2n-cicle/Informaciogeneral/Disseny-1089963374371.html?param1=1089612448994&param3=Disseny
Material imprès específic d’Eina (E7) (C02)
- Fullet explicatiu breu
- Fullet explicatiu
- Pla d’estudis
- Pla docent
- Full matrícules: procediments i preus
- Postal sessions informatives
Material imprès específic UAB (C03)
- Fullet Estudis UAB
Tramesa de material
- Tramesa a instituts batxillerat
Presència a fires d’ensenyament (E08)
- Estand Eina al Saló de l’Ensenyament Barcelona
- Full de preguntes més freqüents (guia d’atenció al sol·licitants d’informació)
- Plafó informatiu Fira ensenyament Girona
- Estand UAB al Saló de l’Ensenyament Barcelona
Sessions informatives (E09)
- Sessions informatives a les Jornades de Portes Obertes de la UAB
- Sessions informatives a Eina
- Sessions informatives als centres de batxillerat
- Sessions informatives per a centres de batxillerat que visiten Eina

Pel que fa a la informació sobre programes formatius posterior a la matricula, i per tant d’accés no
públic, aquesta es canalitza a través de:
- Sessions de benvinguda i acollida
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- Sessions d’orientació sobre els serveis
- Atenció acadèmica personalitzada (a petició de l’estudiant)
1.2. Els programes de totes les assignatures/matèries són públics per a la comunitat
del centre, de fàcil accés i estan actualitzats, amb informació que, com a mínim, inclou:
objectius formatius, temari, activitats dels estudiants, quantificació de la càrrega de
treball i mètode d’avaluació.
El comitè extern pot accedir, sense ajut, a la secció del web on es descriuen els
programes de les assignatures. Pot verificar (amb una mostra d’assignatures) que els
programes contenen tota la informació indicada en aquest criteri.
Els programes de les assignatures son accessibles, en la seva totalitat, a través de la web d’Eina.
www.eina.edu > ESTUDIS > Pla docent > (assignatura)
El programa es distribueix en paper en les reunions de professors, com a material per a la
coordinació d’assignatures. El conjunt de programes són consultables, a més de la web, a la
Biblioteca de l’Escola en versió paper.
Aquest curs 2008-2009 s’ha procedit a un procés d’adaptació dels programes per tal que recullin
conceptes fonamentals del crèdit europeu.
Els programes estan homologats d’acord amb el següent guió:
Fitxa amb dades:
- Crèdits, curs, tipus d’assignatura, temporalització
- Llengua o llengües de docència
- Professorat
Programació de continguts:
- 1. Descriptor
- 2. Continguts i objectius
- 3. Competències que l’estudiant ha d’assolir
- 4. Temari
- 5. Avaluació
- 6. Bibliografia i recursos
- 7. Metodologia
- 8. Activitats de l’estudiant
Pel que fa a l’ítem 1.1. i 1.2 és important afegir que l’especificitat dels estudis de disseny permet,
no tant sols fer públics els programes formatius, sinó també alguns dels seus resultats. Així, l’Escola
fa una difusió de resultats visibles elaborats com a exercicis i com a projectes en diferents
assignatures. Aquesta difusió esdevé un mitja d’informació sobre continguts de l’assignatura :
enunciats plantejats i resultats obtinguts. Aquesta informació es presenta en diferents suports:
Format electrònic
- www.eina.edu
- www.eina.edu > FETS
Publicacions impreses (C03)
- Llibre anual de PFC, Projectes Fi de Carrera
- Publicacions diverses Il·lustració
- Plec Informatiu d’Eina www.eina.edu > ESCOLA > Publicacions > (Plec nX)
Exposicions
- Presentacions públiques de projectes
- Exposicions Eina , Espai Barra de Ferro (E10)
- Exhibició de treballs en vitrines o altres suports a l’espai de la seu d’Eina
- Exposicions en espais culturals aliens i a fires www.eina.edu > FETS >
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1.3. L’organització dels plans d’estudis és coherent amb els seus objectius formatius
i amb el perfil previst dels titulats.
Els responsables acadèmics poden indicar quines matèries i/o activitats dels plans
d’estudis incideixen en cadascun dels objectius dels programes formatius i en els
elements que caracteritzen el perfil del titulat.
Tot seguit es posen a consideració els elements que permeten constatar la coherència entre
objectius formatius, pla d’estudi i perfil dels titulats
Estudis professionalitzadors
Els estudis de disseny d’Eina tenen una orientació bàsicament professionalitzadora en tres camps
d’actuació del disseny: disseny gràfic, disseny d’interiors i disseny de producte. La formació té
com a objectiu capacitar creativament, tècnicament i culturalment aquells professionals del procés
de disseny que assumeixen tasques de creació i direcció.
El Disseny, disciplina de síntesi de coneixements
Tant pel que fa a l’exercici pràctic de la professió com al procés de formació de professionals, sol
entendre’s el disseny com a una disciplina resultant de la síntesi d’uns coneixements i d’unes
habilitats instrumentals de procedència diversa. En aquest sentit, el Pla d’estudis es basa en el
reconeixement de cinc àrees formatives, que són les que permeten capacitar el dissenyador en els
seus dominis específics:
Àrea Mitjans d’expressió
Assignatures que tenen com a objectiu prioritari que l’estudiant assoleixi un nivell de
domini del llenguatge de la forma, la composició, el dibuix, el color, el volum, les textures,
etc. que l’habiliti com a creador en qualsevol dels dominis del disseny propis del GSD.
Àrea Tècniques de representació
Assignatures que tenen com a objectiu el domini, per part de l’estudiant, de tècniques i
convencions amb les que es desenvolupen els projectes de disseny i es visualitzen els
resultats d’aquest procés (geometria descriptiva, dibuix tècnic, originals, dibuix
informàtic, maquetes i prototips, etc.).
Àrea Tecnologia
Assignatures que garanteixen coneixements i dominis sobre els materials i els processos
de producció característics de cada itinerari de disseny, de manera que siguin previstos en
el procés de disseny i hi hagi capacitat de seguiment en el procés de realització,
construcció, fabricació, impressió, etc.
Àrea Humanitats i Ciències Socials
Assignatures que instrumenten l’estudiant en coneixements històrics, teòrics i metòdics
propis de les ciències socials, així com en l’anàlisi i la crítica de les obres i dels seus
contextos de producció i recepció, de manera que capaciten el dissenyador en el
coneixement i la reflexió sobre el seu propi treball i la seva incidència o els antecedents i
contextos actuals de la cultura del disseny.
Àrea d’Empresa
És una subàrea de l’anterior, però que tracta específicament dels aspectes relacionats
amb la cultura professional i empresarial, aportant informacions sobre el medi en el qual
es desenvolupen les activitats de disseny, aspectes d’economia aplicada, legislatius, etc.
amb l’objectiu de facilitar el procés de professionalització de l’estudiant i la comprensió
del funcionament de l’oferta i la demanda dels serveis de disseny.
Àrea de Projectes
Té com objectiu capacitar l’estudiant en la pràctica concreta del dissenyar, com a procés
que integra coneixement i habilitats de totes les àrees anteriors.
Objectius formatius
El Pla d’estudis vigent del GSD no contemplava en la seva redacció una explicitació d’objectius
formatius més enllà d’allò que s’establia en el conveni de vinculació amb la UAB; que diu:
“(...) Que els estudis que s’imparteixen en l’esmentada Escola venen a cobrir una
mancança important pel que fa a la formació de professionals del sector del disseny, en
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els aspectes gràfic, d’interiors i de producte, ja que actualment no existeixen a l’Estat
espanyol estudis homologats al respecte.”. Bellaterra, 21 de desembre 1994.
No obstant, els objectius formatius d’Eina queden perfectament recollits en la definició d’objectius
i de les competències de la titulació especificades en la memòria de Sol·licitud de Grau del 2008;
que transcrivim:
El Grau en Disseny té una orientació professionalitzadora en el camp general del disseny i
en els seus camps d’activitat específics més rellevants. La posició que ocupa el
dissenyador en la definició dels productes requereix una formació que no sigui només de
tipus tècnic, sinó que permeti habilitar-lo per a investigar i interpretar el context
d’actuació i per avaluar les repercussions dels seus projectes. Així mateix, una
comprensió del marc d’actuació del disseny fa possible una competència professional en
tasques de responsabilitat en els processos de disseny (direcció de projectes). Per tant, la
formació del Grau en Disseny destaca l’adquisició de coneixements com a fonament de
l’educació i no es limita al desenvolupament d’habilitats en l’exercici d’una pràctica.
El Grau en Disseny, a més de capacitar culturalment el dissenyador en les tasques de
creació i gestió de projectes de disseny, l’habilita en les disciplines que s’ocupen del
disseny com a investigació bàsica (crítica, anàlisi, edició, comissariat, ensenyament, etc.),
activitats que s’agrupen sota la denominació genèrica de Cultura del disseny.
El Grau en Disseny, a causa de l’àmplia i variada oferta professional en els diferents camps
específics del disseny, planteja 5 mencions que permeten la formació en perfils
professionals reconeguts i acceptats pel sector: Disseny gràfic, Disseny de producte
industrial, Disseny d’interiors, Creació gràfica i Cultura del disseny.
Objectius generals del títol
En finalitzar el Grau en Disseny qualsevol estudiant haurà de ser capaç de:
1. Demostrar que té i comprèn coneixements que relacionin el disseny amb: la cultura,
les arts visuals, les tendències estètiques i els entorns tecnològics i empresarials, tant
històrics com d’avantguarda.
2. Aplicar els coneixements adquirits per proposar millores i innovacions en l’entorn, físic
i comunicatiu, a partir de processos de conceptualització i formalització propis del
disseny; i exercir la seva activitat d’acord amb les convencions i les pautes d’actuació que
caracteritzen l’entorn professional del disseny.
3. Reunir i interpretar dades rellevants que permetin identificar aquells problemes d’ús i
comunicació en l’entorn quotidià susceptibles de ser resolts amb el disseny, i emetre
judicis a partir de criteris raonats sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic
que afectin el disseny.
4. Transmetre les seves propostes en un llenguatge verbal i visual especialitzat, propi del
disseny; i dominar els recursos i codis necessaris per comunicar-les als diferents agents
implicats (clients, fabricants, comercials i públic no especialitzat).
5. Desenvolupar un alt grau d’autonomia que capaciti l’estudiant per seguir el seu
aprenentatge per mitjà de cursos de formació avançada i màsters, ja sigui de
professionalització o d’investigació.
1.4. L’equip directiu recopila i analitza periòdicament dades relatives al funcionament
del pla d’estudis (rendiment acadèmic, satisfacció d’alumnat, de professorat,
d’ocupadors, etc.) i informa la comunitat sobre el resultat d’aquesta anàlisi.
Hi ha documents elaborats per l’equip directiu que posen de manifest que es fa una
valoració de les dades recollides.
Hi ha actes de les reunions dels òrgans de govern que posen de manifest que a la
reunió s’han presentat dades sobre el funcionament dels plans d’estudis i s’ha debatut
sobre aquestes dades.
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L’equip directiu recopila dades sobre el funcionament del pla d’estudis, tant de tipus quantitatiu
(dades que provenen dels expedients i de les enquestes realitzades) com de tipus qualitatiu
(informació que prové de les reunions, de la participació directa en activitats acadèmiques i de les
relacions de proximitat). Les vies d’obtenció de dades són les següents:
Obtenció de dades de gestió acadèmica(dades quantitatives) (E11) (C04)
- Resultats matriculació, rendiment, etc.
- Dades matriculació
- Resultats de rendiment acadèmic
- Perfil de l’estudiant
- Enquestes de satisfacció de l’alumnat
- Enquestes de Pràctiques
- Enquestes de mobilitat
- Enquestes de situació laboral dels graduats
Les enquestes de satisfacció de l’alumnat, d’estudiants de pràctiques i de mobilitat també registren
valoracions qualitatives per part dels estudiants.
Registre directe(informació qualitativa) (C05)
- Reunions amb el professors
- Reunions amb professors per àrees temàtiques
- Participació en correccions de treballs
- Participació en les correccions públiques de projectes
- Participació, com observadors, en totes les sessions i Tribunals dels Projectes Fi de
Carrera.
- Reunions amb alumnes (particularment quan es localitza un problema de funcionament
en una assignatura)
- Reunions amb delegats dels estudiants www.eina.edu > ESTUDIS > Alumnes
L’equip directiu recull les dades obtingudes per totes aquestes vies, les analitza i interpreta en les
reunions de Direcció i en les reunions de la Comissió de Docència, i comunica l’anàlisi de les
situacions diagnosticades a través de les actes i els informes. El llibre d’actes està a disposició de
consulta a l’Escola: (C05)
- Actes Comissió de Docència
- Actes reunions amb el professorat
- Actes reunions de delegats
- Informes de Direcció al Patronat

1.5. L’equip directiu determina periòdicament accions de millora, sobre la base de les
dades de funcionament del pla d’estudis recollides.
El comitè extern pot consultar la informació relativa als plans de millora en vigor.
Es determinen accions de millora originades per l’anàlisi i ponderació de les dades obtingudes i
pels registres directes realitzats per l’equip directiu.
Aquestes accions estan reflectides en les actes de les reunions.
VALORACIÓ: PROGRAMES DE FORMACIÓ
A) Fortaleses
Llarga experiència en el camp de l’ensenyament del disseny i l’art
Eina acumula una llarga experiència, de 41 anys, dedicada a l’ensenyament del disseny. Això li
atorga un capital pedagògic important per fer front a nous reptes. Eina ha format vàries
generacions de dissenyadors i professionals de disciplines veïnes i ha col·laborat de manera
decisiva a la història i al relleu actual del disseny a Catalunya; mèrit que ha estat reconegut en
diverses ocasions institucionalment (Creu de Sant Jordi, Premios Nacionales de Diseño, etc.). Els
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seus programes de formació són, per tant, el resultat d’una relació molt fluida entre l’Escola i el
medi social i cultural en el que actua.
Vocació universitària d’ensenyament superior
D’altra banda, des de la seva fundació l’any 1967, Eina ha procurat un ensenyament del disseny de
nivell superior i ha tingut com objectiu la consideració universitària dels seus estudis. El disseny
mai ha estat entès a Eina com uns estudis merament tècnics o d’ofici. Eina trenca amb la tradició
de les arts aplicades i planteja l’ensenyament del disseny des d’un paradigma completament
diferent: el procés de disseny vist des de la cultura del Projecte (inspirada en l’arquitectura), com a
fenomen de comunicació social, com a manifestació d’innovació cultural i econòmica. Per això en
els seus plans d’estudis s’ha donat relleu a coneixements, procediments docents i tipus de
competències característics del estudis universitaris. Aquesta tradició d’origen es va veure
enfortida amb la vinculació a la UAB i en l’elaboració del Pla d’estudis de Graduat Superior en
Disseny per la UAB de 1994, reformat el 2000; i es consolida ara, definitivament, amb el pas de
centre vinculat a centre adscrit i amb la sol·licitud d’estudis de Grau en Disseny.
Escola dirigida per professors amb objectius de qualitat en la formació
Es valora positivament el fet que Eina sigui una Fundació sense ànim de lucre i que s’identifiqui i
actuï com una “Escola de professors”, segons els seus principis fundacionals. Això es concreta en
que el Patronat està format per docents o exdocents del centre, en que la direcció acadèmica està
en mans de professors que simultàniament a la seves tasques directives fan docència i, finalment,
en que els objectius perseguits són els de la qualitat en la formació (mentre que els objectius
econòmics tenen un caràcter instrumental i subordinat).
B) Oportunitats
Uns estudis de disseny plenament universitaris: continuïtat formativa i recerca
Els programes de formació vigents poden valorar-se positivament, atès el seu desenvolupament i
resultats, però també s’és conscient que existeixen limitacions a resoldre. L’escenari que s’obre
amb la possibilitat d’impartir una titulació homologada constitueix una gran oportunitat per a
l’ensenyament del disseny, principalment perquè:
a) Permetrà establir una clara continuïtat dels estudis i fomentarà els estudis de postgrau,
com a via d’especialització i/o de qualificació acadèmica superior; fet que ha de repercutir
en la millora dels nivells de preparació del sector.
b) Permetrà regular definitivament l’ensenyament del disseny pel que fa a l’àmbit de la
docència i la investigació, establint un marc acadèmic, mitjançant cursos de doctorat i
programes de recerca. Tot plegat, consolidarà el disseny com a disciplina més enllà de
l’exercici professional, tal com ha estat succeint en els països de l’entorn europeu, en el
qual ja fa anys que els estudis de disseny tenen ple reconeixement universitari: Gran
Bretanya, Holanda, Alemanya, Itàlia, etc..
La plena normalització acadèmica del disseny que implica el Grau, comporta també oportunitats
de millora en el els procediments vinculats als programes formatius.
C) Debilitats
El fet que existeixi un públic “natural” pròxim a Eina (arquitectes i professionals, antics estudiants,
etc.) ha garantit, històricament, un coneixement de l’Escola. Aquesta via de comunicació
interpersonal de l’Escola continua representant un percentatge significatiu en l’arribada de nous
estudiants. Tanmateix, és obvi que resulta cada vegada més insuficient atès l’oferta de matrícules i
les condicions de forta competitivitat en que es desenvolupa actualment el procés de matriculació.
Aquesta circumstància mena a millorar els mecanismes i inversions en comunicació.
D’altra banda, es fa palès que aquest capital de coneixement, que es té en el sector i entre els
potencials estudiants, és d’àmbit fonamentalment local i molt centrat en l’àrea geogràfica de
Barcelona.
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D) Amenaces
El principal problema extern, pel que fa als programes de formació, l’ha constituït el permanent
augment de l’oferta d’estudis i centres de disseny i la dificultat de reconèixer les diferències
qualitatives entre aquesta oferta.
Actualment, a Catalunya hi ha sis universitats que han impartit titulacions de GSD, tres de
públiques i tres de privades: UAB (1995), UPF (1996), UPC (2001), UV (2002), UIC (1999) i CEU
(2007). Aquest curs la URLL ja imparteix una titulació de Grau. La resta de titulacions pròpies
aspiren a transformar-se en graus, i cal afegir-hi la iniciativa de fer el grau en disseny de la UB.
Es reconeix, també, que el fet de ser una Escola amb una forta tradició i identitat com a escola de
professors i el fet que té com a principi rector la qualitat de l’ensenyament li atorga una força en
l’aspecte acadèmic que, a voltes, pot funcionar com a debilitat en l’aspecte de la promoció i el
marketing, especialment pel que fa a la manca d’agressivitat comunicativa dels missatges.
PLA DE MILLORES
Objectius estratègics
1. Introducció d’un pla d’acció tutorial i de la figura del Tutor de curs per tal de garantir una millor
orientació acadèmica i un seguiment periòdic dels estudis al llarg de la carrera.
2. La Sol·licitud de Grau recull, a banda de les Mencions de Disseny de Producte, Disseny
d’Interiors i Disseny Gràfic, la Menció de Creació Gràfica que respon a la diversificació tecnològica
i alhora a la transversalitat de pràctiques que s’està donant en el camp de la les arts i la
comunicació visual.
3. La Sol·licitud de Grau recull el fet que, encara que l’orientació professionalitzadora en disseny
sigui dominant en el plantejament de la carrera, el disseny ha desplegat al seu voltant altres
ocupacions professionals relacionades tant amb la gestió i direcció empresarial com amb la crítica i
la difusió cultural. D’altra banda, la mateixa homologació del Grau ha de despertar vocacions
docents i orientacions a la recerca. El pla d’estudis recull aquesta nova demanda amb una Menció
anomenada Cultura del Disseny.
Objectius operatius curs 08-09
1. Intensificar la freqüència de les correccions públiques i mostres de treballs. Amb l’assistència a
les correccions, la direcció acadèmica i altres professors del curs obtenen informació sobre el
treball de l’estudiant i, per tant, estan en millors condicions d’orientar-lo i de col·laborar en el
progrés dels seus estudis. El curs anterior es van fer sessions de correcció pública de Disseny de
Producte (1r,2on,3r i 4t curs, conjuntament) i de Disseny d’Interiors (1r,2on,3r i 4t curs,
conjuntament). Aquest curs es preveuen dues sessions de correcció pública per als itineraris
d’Interiors i de Gràfic, i una per al de Producte.
2. Intensificar les accions de comunicació genèriques sobre el centre i la seva oferta formativa, en
la línia del que ja s’ha fet els dos últims anys. És a dir: en primer lloc, aconseguir més presència
pública a través de les activitats (exposicions, presentacions, fires, etc.) i, en segon lloc, millorar els
canals de comunicació i fer-los més eficaços (mailing, trameses, web, etc.).
4. En funció de la implantació del Grau, els programes inclouran la descripció precisa del càlcul de
dedicació de l’estudiant segons crèdits ECTS.
5. Millora del procediment d’obtenció de dades a les enquestes:
- Enquesta de satisfacció de l’alumnat. (Avaluació del personal docent....
- Enquesta de satisfacció de l’alumnat de pràctiques.
- Nou model d’enquesta de satisfacció de graduats (AQU)
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6. La Comissió de Docència trametrà dos cop a l’any al conjunt de professors un informe amb
resums de les dades obtingudes, la seva interpretació i la formulació de criteris de millora i la seva
concreció en accions.
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2. Govern
ESTÀNDARD:
L’equip directiu està implicat en un procés de millora continuada del centre, i informa la
comunitat dels objectius i els resultats d’aquest procés.
2.1. Hi ha informació clara, pública i de fàcil accés que especifica els aspectes més
rellevants de l’organització i el funcionament intern del centre (equip directiu, òrgans
de govern, comissions, etc.).
El comitè extern pot accedir fàcilment a aquesta informació.
Els òrgans de govern d'Eina es fan públics al web www.eina.edu (www.ein.edu > ESCOLA >
Organització). La reforma dels òrgans de govern, per adaptar-se a les necessitats de l’adscripció –
un cop aprovada en reunió extraordinària del Patronat de la Fundació en sessió extraordinària, el
21 d’octubre de 2008, i comunicada al conjunt de la comunitat acadèmica– s’ha fet pública a l’espai
web, on es troba l’organigrama amb la descripció de la composició, competències i funcionament
de:
•
•
•
•
•
•
•

El Patronat de la Fundació Eina
La Junta Permanent
La Directora o Director
L' Equip de Direcció
La Comissió de Docència
Les Coordinadores o Coordinadors de Titulació
La Comissió de Seguiment de la Titulació

2.2. El centre disposa d’un sistema adequat per a la gestió dels expedients que dóna
plenes garanties a l’alumnat i respecta la normativa.
Els responsables de la gestió dels expedients de l’alumnat poden mostrar als membres
del comitè extern el bon funcionament del sistema de gestió utilitzat.
La gestió dels expedients dels alumnes es realitza a partir de bases de dades centralitzades i
s’exploten amb dues aplicacions desenvolupades a mida que van creixent segons les necessitats del
centre, i que es van adaptant a les diferents normatives acadèmiques. S’adopten mesures de
seguretat informàtica i l’accés a les dades està regulat segons privilegis en funció del col·lectiu i
responsabilitats, complint la llei orgànica de protecció de dades (LOPD). Es fan còpies diàries,
mensuals i anuals. La programació i les consultes d’aquestes bases de dades les realitza personal
intern qualificat i des de tres servidors interns.
2.3. L’equip directiu ha definit uns objectius a mitjà i llarg termini i uns objectius
anuals. Aquests objectius preveuen millores en el funcionament del centre, en
l’adequació del personal i dels recursos materials i millores en la política de qualitat.
Hi ha constància documental i qualsevol membre de l’equip directiu pot enumerar els
objectius anuals i els objectius a mitjà i llarg termini.
Actualment, els objectius a mitjà i llarg termini de l’equip directiu es concreten en :
- L’obtenció del Grau (un objectiu formulat i perseguit els últims quatre anys)
- El desplegament del pla d’estudis de Grau.
- Signatura d’un nou conveni per passar de centre vinculat a centre adscrit de la
UAB.
- Millores en l’ús i distribució de l’espai, fonamentalment pel que fa a sales de
professors, despatxos per a tutories, emmagatzemament, arxius i llocs de
treball.
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Millores internes del sistema de presa de decisions, execució d’acords i
comunicació interna.
Implantació del Sistema Intern de Qualitat. (E12)

El objectius a mitjà i llarg termini i anuals definits per l’equip directiu es discuteixen a la reunió
anual de l'Equip de Direcció amb el Patronat de la Fundació que té lloc a mitjans de juliol i, un cop
aprovats, es fan públics a la comunitat educativa per mitjà de comunicats del director i a l’acte
acadèmic d’inauguració de curs. (C06)
La Junta Permanent fa el seguiment i regula l’execució dels objectius, a més de realitzar les
degudes reserves pressupostàries per garantir la provisió de recursos. La Comissió de Docència
du a terme les accions concretes per fer operatius els objectius estratègics.
2.4. L’equip directiu supervisa els seus objectius i actuacions, valora els resultats i
decideix nous objectius d’acord amb aquesta valoració.
Hi ha documents elaborats per l’equip directiu en què es valoren els resultats anuals.
Els nous objectius han de ser coherents amb els objectius a curt i mig termini i amb els
resultats de la valoració anual.
L’equip directiu disposa de dades que permeten fer una valoració dels resultats gràcies al Servei de
gestió i difusió de dades i informació. Aquest servei transversal involucra diferents àmbits
d’activitat i gestiona la producció, l’organització i la difusió de les dades sobre el desenvolupament
de l’activitat d’Eina: dades d’accés, de matrícula, de rendiment acadèmic, d’abandonament, durada
d’estudis, i totes aquelles que l’Equip de Direcció i la Comissió de Docència requereixin.
El Servei de Gestió i difusió de dades i informació està format per 5 membres:
- Responsable de Gestió i control de dades
- Responsable de Promoció i comunicació
- Responsable d'Orientació laboral
- Responsable de Relacions internacionals
- Responsable de Gestió acadèmica
El Sistema d’Informació i de Documentació és l’instrument d’organització de tota l’informació
generada en el procés de supervisió dels objectius i de les actuacions i, per tant, és l’organitzador
sistemàtic del procés de seguiment: actes de reunions, informes generats, documentació aportada,
etc. (C07)
2.5. L’equip directiu informa periòdicament la comunitat dels seus objectius, plans i
resultats.
El comitè extern pot consultar actes dels òrgans de govern posant de manifest que
l’equip directiu informa periòdicament del progrés pel que fa als seus objectius.
Hi ha una memòria anual del centre, que explica els objectius de l’any i els resultats
assolits, i se’n fa una difusió adequada.
Junt amb la Memòria anual d’activitats de la Fundació Eina, (C08) s’ha creat el procediment per a
la realització de l'informe anual de seguiment de la titulació. La Comissió de docència és l’òrgan
responsable d’organitzar les diferents activitats que conflueixen en la redacció de l’informe anual
de seguiment de la titulació:
- Recollida de les informacions necessàries en els diferents processos.
- Ordenació del calendari de reunions en què es tractaran les avaluacions de diferents
aspectes del desenvolupament en curs.
- Organització i manteniment d’un sistema que reculli la documentació (outputs) que genera
cada procés.
- Presentació d’un informe anual de seguiment.
- Definició d’una proposta de millora.
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El procés anual d’avaluació, que conflueix en la presentació de l’informe anual de seguiment,
facilita l’anàlisi del desenvolupament del curs acadèmic i permet corregir les possibles disfuncions
que s’hi puguin presentar per mitjà de la definició d’un pla de millores. Avançar en aquesta línia
d’avaluació temporal ens permet organitzar més efectivament els tràmits per als processos
d’acreditació.
A nivell central, l’Oficina de Programació i de Qualitat (OPQ) de la UAB assessora en
l’organització del sistema d’avaluació dels informes de seguiment presentats i en la seva difusió.
2.6. L’equip directiu i el delegat de la universitat al centre fan un seguiment periòdic del
conveni d’adscripció.
L’equip directiu i el delegat poden descriure al comitè extern els mecanismes de
seguiment del conveni d’adscripció. Poden aportar, per exemple, actes de reunions de
seguiment.
El delegat de la UAB està degudament informat de les activitats d'Eina i de les decisions de l’equip
de govern. A més, durant aquests darrers 4 anys, i donada la transcendència de les decisions que
calia prendre per adequar Eina als requeriments de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior,
l’equip directiu ha mantingut reunions regulars amb l'Adjunta als Vicerectors d'Estudis i de Qualitat
i d'Ordenació Acadèmica i ha participat en les reunions de centres adscrits convocades a aquest fi.
Per la seva part, el personal de gestió acadèmica ha comptat amb l’assessorament de l'Àrea
d'Alumnes, l'Àrea de Relacions Internacionals i l'Oficina de Programació i Qualitat, i l'Oficina de
Treball Campus. Bona prova de la implicació directa al més alt nivell de l’equip de govern de la
UAB és que l'Adjunta als Vicerectors d'Estudis i de Qualitat i d'Ordenació Acadèmica ha presidit
els actes d’inauguració dels darrers quatre cursos d'Eina. Així mateix, els Actes de Graduació han
estat presidits pel Rector, el Vicerector d'Estudiants, o la Vicerectora d'Ordenació Acadèmica.
VALORACIÓ: GOVERN
A) Fortaleses
Òrgans de govern directament implicats en l’activitat acadèmica d'Eina.
El Patronat està format íntegrament per professorat en actiu, o antics professors, i amb
representació del personal d’administració d'Eina. Aquesta circumstància, li confereix una visió
molt propera a la realitat quotidiana de l'Escola i facilita el seguiment i la comprensió dels objectius
i les necessitats. De la mateixa manera, el Director, el Sotsdirector i la Coordinadora de titulació
són professors en actiu i coneixen de primera mà les inquietuds i interessos dels diferents agents
de la comunitat educativa.
Objectius clars i compartits
Des dels seus orígens, Eina ha aspirat a la integració dels seus ensenyaments en l’àmbit universitari.
Aquest objectiu s’ha anat desplegant, primer amb la vinculació amb la UAB i la implantació del títol
propi de Graduat Superior en Disseny i, actualment, amb el procés d’adscripció i la sol·licitud del
títol homologat de Grau en Disseny.
B) Oportunitats
Creació d’un equip cohesionat de personal docent amb més dedicació al centre.
L’adscripció i el fet d’impartir títols homologats dona una major estabilitat i dota de noves
funcions, molt especialment en el camp de la recerca i de transferència de coneixements, al
personal docent. Això ha de facilitar l’execució dels acords de l’equip de govern, així com afavorir
la gestió i la comunicació.
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Implantació d’una cultura de la qualitat
La posada en funcionament del Sistema Intern de Qualitat permet un millor seguiment i difusió
dels indicadors de qualitat i, per tant, una definició més clara dels objectius de l’equip directiu.
C) Debilitats
Necessitats de millores en els arxius documentals.
Les limitacions d'espai d’arxiu en el centre obligarà a reconvertir part de la documentació en
format electrònic per a garantir la seva accessibilitat, així com a contractar serveis externs de
custodia documental per la guarda i custòdia dels mateixos.
Necessitat de nous canals de comunicació interna.
La poca incidència que tenia entre la comunitat educativa i l’esforç en recursos que suposava la
publicació d’un butlletí mensual en format paper, fa necessari buscar altres canals de comunicació,
reforçant l’ús del web i dels comunicats electrònics.
D) Amenaces
Risc de perdre elements singulars d’identitat.
L’adopció de procediments normativitzats i l’adequació a estàndards definits externament pot
induir a pensar en una pèrdua del caràcter propi del centre, si els seus trets rellevants no es
defineixen amb prou claredat.
PLA DE MILLORES
Objectius estratègics
1. Adaptar els òrgans de govern a les necessitats i als requeriments del conveni d’adscripció.
2. Implantar, a tots els nivells i agents, una cultura de la qualitat.
Objectius operatius curs 08-09
1. Millorar els canals de comunicació entre l’equip directiu i la resta de la comunitat educativa.
2. Elaboració de l'Informe Anual de la Titulació.
3. Aplicació del Sistema Intern de Qualitat.
4. Reforma de l’arxiu.
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3. Recursos humans
ESTÀNDARD:
El centre disposa d’una plantilla de personal suficientment adequada a les seves necessitats i
pren mesures per millorar aquesta adequació.
3.1. El personal docent del centre s’adequa en quantitat i en qualificació al nombre
d’alumnes i a les necessitats dels programes formatius del centre.
Es pot verificar l’adequació a partir de les dades sobre personal acadèmic del centre
recollides a l’autoinforme. En particular, l’autoinforme haurà d’incloure una relació de
perfils del personal acadèmic del centre i indicar, per a cadascun d’aquests perfils, la
seva titulació, la categoria, la dedicació (parcial o a temps complet), l’experiència
docent i investigadora i/o professional, i també la seva adequació als àmbits de
coneixement vinculats als programes formatius del centre.
Professorat i personal docent
Perfils associats a les diferents àrees del Graduat Superior en Disseny.
Àrea Mitjans d’expressió
Doctors i llicenciats en Belles Arts i artistes amb trajectòria professional reconeguda.
Àrea Tècniques de representació
Arquitectes, delineants, maquetistes, tècnics d’arts gràfiques i Graduats Superiors en
Disseny.
Àrea Tecnologia
Enginyers, enginyers tècnics, arquitectes i arquitectes tècnics i tècnics d’arts gràfiques.
Àrea Humanitats i Ciències Socials
Doctors i llicenciats en història de l’art, filosofia, humanitats , belles arts i titulacions afins.
Àrea d’Empresa
Doctors i llicenciats en ciències empresarials i amb experiència en gestió d’empreses i
projectes de disseny.
Àrea de Projectes
Graduats Superiors en Disseny, arquitectes i dissenyadors amb projectes realitzats i
trajectòria professional consolidada i reconeguda.
Titulacions acadèmiques
Actualment, el professorat de l’escola està format per:
18 Doctors: 6 Doctors Arquitectes, 4 Doctors en Belles arts, 3 Doctors en Història de l’art, 2
Doctors en Filosofia, 1 Doctor en Ciències empresarials, 1 Doctor en Antropologia social, 1
Doctor en Filologia catalana.
41 Llicenciats, enginyers o arquitectes: 14 arquitectes, 7 Llicenciats en Belles arts, 6 Llicenciats en
Geografia i història, 3 Llicenciats en Història de l’art, 2 Llicenciats en Filosofia, 2 Titulats superiors
en Art dramàtic, 2 Llicenciats en Comunicació audiovisual, 1 Llicenciat en Traducció, 1 Enginyer
industrial, 1 Llicenciat en Filologia catalana, 1 Llicenciat en Ciències empresarials. (D’aquests
llicenciats, 19 són doctorands)
13 títols universitaris estrangers no homologats o en tràmits d’homologació.
5 Diplomats, mestres, enginyers tècnics o arquitectes tècnics: 2 Arquitectes tècnics, 1 Enginyer
tècnic mecànic, 1 Enginyer tècnic en Disseny industrial, 1 Diplomat en Direcció d’empreses.
8 Graduats superiors en disseny per la UAB.
19 títols no universitaris de disseny anteriors al GSD.
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31 col·laboradors eventuals, professionals de reconegut prestigi en l’àmbit del disseny i de les arts
visuals.
Experiència docent i professional
A causa de que el disseny és una disciplina de síntesi de coneixements i de destreses, la
procedència i formació del professorat és molt diversa: arquitectura, enginyeria, ciències de la
comunicació, informàtica, història, humanitats i, evidentment, creació visual i professionals del
disseny en les seves diverses branques. Eina ha comptat amb la col·laboració d’un col·lectiu de
professors caracteritzats per la seva reconeguda solvència i prestigi en les seves especialitats. Una
part important d’aquests col·laboradors són, doncs, professionals que exerceixen la docència en el
marc d’Eina.
El centre disposa dels currículums del seu professorat que recullen informació sobre :
- Titulació
- Experiència docent a Eina
- Mèrits professionals
- Recerca
Les actes estan a disposició per a la seva consulta a l’Escola. (C09)

3.2. El personal de suport s’adequa en quantitat i en qualificació al nombre d’alumnes
i a les necessitats dels programes formatius del centre.
Es pot verificar l‘adequació a partir de les dades sobre personal de suport del centre
recollides a l’autoinforme. En particular, l’autoinforme haurà d’incloure una relació de
perfils del personal de suport del centre i indicar, per a cadascun d’aquests perfils, la
seva vinculació al centre, l’experiència professional i l’adequació als àmbits de
coneixement relacionats amb les titulacions del centre.
Recursos humans disponibles
Personal d’Administració i Serveis: 15 persones contractades
Formació i experiència professional
- Biblioteca:
1 Llicenciada en Documentació i 1 Diplomada en Biblioteconomia, amb 11 i 7 anys
d’experiència, respectivament, en gestió de la informació i treball tècnic especialista en
biblioteques i centres de documentació.
- Secretaria i gestió acadèmica:
2 Llicenciades, amb més de 25 i 18 anys d’experiència, respectivament, en gestió
acadèmica i administrativa.
- Administració, comptabilitat i secretària de Direcció:
1 persona amb més de 40 anys d’experiència en la gestió administrativa i de suport a la
Direcció i 1 persona amb 25 anys d’experiència en la gestió administrativa i comptable.
- Borsa de treball i pràctiques:
1 administrativa amb 5 anys d’experiència.
- Promoció i comunicació:
1 graduada superior en Disseny, itinerari gràfic, responsable del departament de
publicacions.
- Informàtica i gestió i control de dades:
1 enginyer tècnic en informàtica de gestió, amb 14 anys d’experiència en administració de
sistemes, multimèdia, xarxes i comunicacions, administració de bases de dades, anàlisi,
disseny i implementació d’aplicacions, gestió de projectes, gestió de departaments i
formació de sistemes i aplicacions; i 1 graduat en administració de sistemes informàtic,
amb 8 anys d’experiència en l’administració de sistemes informàtics.
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- Postgraus i relacions internacionals:
1 llicenciada en Publicitat i relacions públiques amb 8 anys d’experiència en la gestió de
comunicació empresarial, organització d’esdeveniments i promoció.
- Mestres de taller:
1 llicenciat en Belles Arts i 1 Graduada Superior en Disseny, itinerari de producte, amb 4 i
3 anys d’experiència respectivament, com a responsables de taller, manteniment i
assistència tècnica de suport a les assignatures.
- Bidells i manteniment:
2 persones amb una experiència de 14 i 8 anys en aquestes funcions a l’Escola.
Adequació als àmbits de coneixement
Són especialistes que, per formació i experiència, estan capacitats per a proporcionar un servei
òptim. El centre disposa dels currículums dels seu personal de suport per a consultar a l’Escola.
(C10)
3.3. L’equip directiu desenvolupa regularment accions de formació del seu personal
almenys una a l’any.
L’equip directiu pot descriure les últimes accions de formació del personal dutes a
terme al centre.
Bàsicament, regeixen els següents criteris
Amb la finalitat de facilitar la formació permanent del professorat, regeix el criteri que tots els
professors d’Eina poden participar gratuïtament en qualsevol activitat i taller que organitza
l’Escola. A banda de les activitats de caire cultural, aquest criteri permet el reciclatge en dominis
tècnics, com ara programes informàtics, sotmesos a canvis paraments.
Accions de formació del personal de servei: es facilita l’assistència a cursos de reciclatge i
capacitació, a proposta dels mateixos interessats i dins de l’horari laboral. (E13)
VALORACIÓ: RECURSOS HUMANS
A) Fortaleses
La presència de professionals com a professors de l’escola, la diversitat d’aquests i llur
prestigi, tret d’identitat d’Eina
El fet de disposar d’un col·lectiu de professionals que, cadascun en el seu àmbit, gaudeixen d’una
projecció social més enllà de la seva activitat docent, garanteix un flux constant d’aportacions
exteriors que actualitzen i innoven continguts curriculars, tant si són tècnics com si són culturals.
Es pot dir, doncs, que en l’activitat docent desenvolupada a l’Escola és permanentment present el
pols del context professional, tecnològic, econòmic, social i cultural del disseny.
La presència de professionals propicia la referència a models i exemples diversos, però igualment
vàlids, d’exercici de la professió. Atesa l’orientació professionalitzadora de la carrera, aquesta
circumstància resulta de gran rellevància. És important apuntar, també, que el fet que les
assignatures on domina el caràcter pràctic i instrumental siguin impartides per professionals els hi
atorga credibilitat.
D’altra banda, aquesta presència permet establir relacions fluides entre l’Escola i el sector
professional del disseny, empreses, institucions, publicacions, premis, etc. Això es concreta en les
transferències que articulen el centre amb la societat (i viceversa), tant si són pràctiques exteriors
com si són projectes de col·laboració amb empreses i entitats. Igualment, es considera un factor
clau de cara a establir un clima, una cultura i uns contactes que fan més fàcil per a l’estudiant la
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transició entre el període de formació i la incorporació al mercat de treball. És a dir, s’estableixen
connexions que eviten una fractura entre el període universitari i la vida laboral.
Es valora, així mateix, que aquesta actuació dels professionals a Eina s’inscriu en una tradició del
país altament reivindicable, comú a moltes escoles tècniques universitàries. Pel que fa a Eina,
aquesta situació ha permès que l’Escola actuï com a punt de trobada i de reflexió sobre la
professió. D’aquesta manera, els professionals que hi col·laboren com a docents també
transfereixen continguts del centre al seu entorn específic.
Relacions de proximitat entre els diferents agents de l’Escola
També es valoren positivament les relacions de proximitat que s’estableixen a diversos nivells.
Tant entre l’equip directiu i els estudiants i el professorat, com entre estudiants i professors i els
responsables dels serveis i de secretaria. Es valora especialment el grau d’implicació del PASS .
B) Oportunitats
En relació a la incorporació de nou personal docent, cal dir que Eina té autonomia en la gestió
econòmica la qual cosa li permet un ampli marge de contractació del professorat per a
implementar el pla d’estudis del Grau en Disseny i per adaptar-se als requisits d’un centre adscrit.
Aquesta circumstància constitueix una avantatge que també cal aprofitar per a la contractació de
professorat visitant per a fer workshops puntuals.
c) Debilitats
El requisit de titulacions de professorat presenta dificultats, sobretot si tenim en compte que el
disseny encara no gaudeix d’una titulació homologada que permeti titular doctors en aquesta
disciplina. Això afecta singularment a les assignatures de projectes, exceptuant el cas
d’interiorisme on la presencia d’arquitectes docents pal·lia aquesta situació.
d) Amenaces
L’augment de l’oferta i de centres d’ensenyament ha provocat que la principal amenaça de cara a
estabilitzar un col·lectiu de professors resulti ser la dèbil fidelitat a un centre. Eina es proposa
polítiques de fidelització mitjançant la contractació.
PLA DE MILLORES
Objectius estratègics
1. Previsió de professorat i altres recursos humans disponibles
D’acord amb les necessitats d’implantació del grau, Eina disposa d’un Coordinador de la titulació,
la responsabilitat del qual serà dissenyar el pla docent i ocupar-se del seu desenvolupament. Així
mateix, es nomenarà un Tutor per a cadascun dels quatre cursos. També es definiran unes noves
responsabilitats en relació amb les cinc mencions previstes en la titulació. A més a més, s’establirà
una dedicació específica a les tutories i, especialment, al seguiment i la coordinació dels projectes.
També s’ampliarà la dedicació del responsable de pràctiques i relacions amb empreses. La
dedicació horària del personal docent contractat es distribuirà en docència, tasques acadèmiques i
treballs de recerca. Tot plegat configura una estructura organitzativa nova i una política de
contractació d’acord amb les responsabilitats docents i acadèmiques de la posada en marxa i el
desenvolupament del pla d’estudis, la implantació del qual es farà d’acord amb els requisits de la
LOU.
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Objectius operatius 08-09
1. Adaptació del col·lectiu de professors
El pla d’adaptació d’Eina –segons la progressiva implantació del grau, del professorat i del personal
docent– implica una política activa per a reforçar l’estructura docent i per acomplir els requisits de
titulació, que consisteix en:
- Contractar doctors.
- Impulsar el procés d’obtenció de titulació pel que fa a aquells professors llicenciats
doctorands.
- Impulsar el procés d’homologació de títols dels professors amb titulacions estrangeres.
2. Establir categories de dedicació del Personal docent i investigador que cobreixin un 50%
d’hores de docència en el Grau, un cop implantat, i que contempli activitats de recerca.
3. Es continuarà amb les millores iniciades de cara a perfeccionar els procediments de treball i els
serveis a estudiants i activitats de docència.
4. Es desenvoluparan plans de formació de professorat en relació a la implantació del crèdit
europeu. També es fomentarà la socialització de les experiències dels intercanvis de mobilitat de
professorat de cara a contrastar programes i estratègies de docència amb escoles estrangeres.
5. En relació al PASS, l’equip directiu portarà endavant una política activa de formació del
personal, amb especial atenció a la competència idiomàtica (català escrit i anglès) i en els domini
de programes informàtics. Igualment s’impulsaran els intercanvis de mobilitat per a PASS.
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4. Recursos materials
ESTÀNDARD:
Els recursos materials de suport a l’alumnat disponibles són adequats i s’ajusten a les
necessitats dels programes formatius.
4.1. El centre disposa d’aules suficients en quantitat i en qualitat per satisfer els
requeriments dels programes formatius.
Es pot verificar l’adequació a partir de les dades sobre espais i equipaments recollides
a l’autoinforme i amb una visita a les instal·lacions. En particular, s’haurà de verificar
que hi ha un nombre suficient d’aules equipades adequadament per facilitar la
implantació de mètodes docents actius.
La reforma i rehabilitació del Palau de Sentmenat (Passeig Santa Eulàlia 25, Barcelona), endegada
per la Fundació Eina l’any 1994 va comportar una reordenació integral dels seus espais interiors i
l’actualització de les instal·lacions d’acord a un programa d’usos i d’intervenció arquitectònica que
atenia les necessitats d’un centre d’ensenyament de disseny. Això, junt a l’ampliació l’any 2003
d’un aulari de nova planta al jardí, ha donat lloc a 11 aules de dimensions i característiques
diferents que responen a la diversitat de les activitats d’aprenentatge (classes magistrals, seminaris,
tallers, sessions de correcció pública de projectes, seguiment i correcció de projectes en grups
reduïts, etc.). (E14)
Aules (nombre total i detall amb capacitat i equipament)
DENOMINACIÓ

Superfície
útil

TAULES

A2

29 m2

12

A6

57 m2

14

A8

59 m2

14

A9

57 m2

15

E1

115,2 m2
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E2

57,6 m2

14

E3

57,6 m2

15

E4

57,6 m2

14

CAPACITAT
24 persones
41 persones

EQUIPAMENTS
Connexió d’aigua - taula de
projeccions - pantalla
Connexió d’aigua - taula de
projeccions - pantalla ordinador

43 persones

Taula de projeccions pantalla

45 persones

Taula de projeccions pantalla - ordinador

52 persones

41 persones

44 persones

41 persones

5 connexions d’aigua - taula
de projeccions - cavallets de
pintor, magatzem de
material.
Connexió d’aigua - taula de
projeccions - pantalla ordinador - altaveus
Taula de projeccions pantalla - ordinador altaveus
Taula de projeccions pantalla - ordinador altaveus
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Seminaris

Superfície
útil

TAULES

A5

25 m2

5

A7

33 m2

1

A 11

36,7 m2

13

DENOMINACIÓ

CAPACITAT
15/20 persones

EQUIPAMENTS
Connexió d’aigua

36 persones

Taula de projeccions - pantalla - monitor –
altaveus - projector

25 persones

Taula de projeccions – pantalla – altaveus ordinador

4.2. El centre disposa de laboratoris i/o instal·lacions docents suficients i equipats
adequadament per satisfer els requeriments dels programes formatius.
Es pot verificar l’adequació a partir de les dades sobre espais i equipaments recollides
a l’autoinforme i amb una visita a les instal·lacions. En particular, s’haurà de verificar
que els laboratoris i les instal·lacions docents tenen l’equipament adequat per
desenvolupar les activitats de formació pràctica previstes als plans d’estudis.
Eina disposa d’instal·lacions adaptades a l’especificitat dels estudis que imparteix. El pla d'estudis
del Graduat Superior en Disseny i, de la mateixa manera, la proposta de la titulació de Grau en
Disseny, es diferencien de l'aprenentatge de les arts aplicades pel fet de no comportar la
realització material d'uns projectes que han estat concebuts, en canvi, per a la seva producció
industrial. Per tant no és necessari, per part dels estudiants, un domini intensiu de tècniques i
destreses artesanals. Tot i això, l'adquisició de competències en mitjans d'expressió i tècniques de
representació i, també, la necessitat d'experimentar amb les característiques i propietats dels
materials requereixen d'instal·lacions especialitzades: aules d'informàtica amb entorn Apple i PC,
equipament de taller per treballar amb fusta, metall i plàstics, i taller de creació gràfica.
La reforma de la seu d'Eina al Palau Sentmenat ha contemplat i incorporat de manera satisfactòria
les necessitats d’equipament informàtic i de taller de manipulació de materials i realització de
maquetes i prototips. Pel que fa al taller de creació gràfica, els seus requeriments específics
(necessitat de premses i tòrculs de molt pes i volum, instal·lacions adequades per a treballar amb
àcids) van portar a concloure que necessitaven d’un altre emplaçament. Per aquest motiu, l’any
2006, la Fundació Eina va adquirir un local, ja destinat a taller de creació gràfica, que la
Winchester School of Arts (University of Southampton) tenia al carrer Barra de Ferro n. 2 de
Barcelona. Després de la rehabilitació integral d’aquest equipament per millorar la distribució, les
instal·lacions i la seguretat, Eina va obrir la subseu Eina, Espai Barra de Ferro. Les noves
instal·lacions allotgen els tallers de creació gràfica i una sala d’exposicions i actes.
Laboratoris i tallers (nombre total i detall amb capacitat i equipament)
DENOM. TAULES

A3

Superfície
CAPACITAT
útil

26 persones

7
62 m2

EQUIPAMENTS
Laboratori fotogràfic, amb 10 punts de treball equipats
amb ampliadores i cubetes de revelatge, que es comunica
amb una aula/seminari, equipada amb taules i cadires amb
capacitat per a 24 persones i que disposa de:
1 - iMac 20” 2’66GHz 4GB RAM
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1 – Pantalla CRT 20’’
1 - Impressora DeskJet 920c
1 - Escàner hp
Taller de maquetes, equipat amb:
12 màquines elèctriques
Torn de metall
Termoconformadora
Fresadora
Serra de disc gran
Serra de cinta
Esmoladora
Serra de vaivé
Trepant
Llimadora
Compressor
Aspiradores industrials (3 unitats)

91 m2 (+
20 m2)

A4

10

25/30
persones

23 màquines elèctriques manuals
Broca (3 unitats)
Polidora orbital de disc
Polidora de cinta (2 unitats)
Polidora delta
Serra de vaivé (2 unitats)
Serra de disc petita
Dremel (2 unitats)
Assecadora industrial
Grapadora
Pistola per a barres de silicona i cola (10 unitats)
1 ordinador Pc P4
El taller disposa de diverses taules de treball, de cadires i
té capacitat per a 25/30 alumnes. Es comunica amb un
magatzem d’uns 20 m2.

BF

Taller de creació gràfica, equipat amb:
1 premsa litogràfica
2 tòrculs calcogràfics
1 premsa vertical
5 taules de serigrafia per estampar
4 taules grans per fer tinta
1 taula de treball per a 15 o 20 persones
1 resinadora
20 persones
sala d’àcids
sala de revelatge amb insoladora
sala d’aigües
1 cisalla
1 Pc P 3
1 Imac G3
1- impressora Hp Laserjet M2727N
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Aules d’informàtica (nombre total i detall amb capacitat i equipament, inclosos el
programari i la connectivitat)

DENOMINACIÓ

TAULES

11

35 persones

43,3
m2

A 12

EQUIPAMENTS
Aula per a disseny d’interiors i producte:
31 ordinadors PC:
16 Intel PIV 3GHz 1GB RAM,
15 Intel Core Dos Duo 2’8GHz 2GB RAM
1 plotter HP Designjet 120n
Altaveus, pantalla, projector
Connexions de xarxa per tots els dispositius

64 m2
A 10

CAPACITAT

13

38 persones

Software:
Sistema Operatiu Windows XP Professional
Photoshop CS3
Autocad 2006
SolidWorks 2008
3d max studio 2009
Flash Professional 8
Office 2007
Acrobat 8
Aula per a disseny gràfic:
37 iMac 20” 2’66GHz 4GB RAM
1 impressora laser color Xerox 6300DN
Altaveus, pantalla, projector
Connexions de xarxa per tots els dispositius
Software:
Sistema Operatiu Mac OS X Leopard
Photoshop CS3
Quark 6.5
Indesign CS2
Illustrator CS2
Freehand MXa 11.0.2
Dreamweaver 8
Flash Professional 8
Fireworks 8
Cinema 4D 10.5
After Effects CS3
Office 2008
Acrobat 8

4.3. El centre disposa d’espais suficients per a activitats extraacadèmiques de
l’alumnat, el professorat i el personal de suport.
Es pot verificar l’adequació a partir de les dades sobre espais i equipaments recollides
a l’autoinforme i amb una visita a les instal·lacions. En particular, s’haurien de
considerar els espais com ara cafeteria, lectura, esport, etc.
Tot i que, d’acord amb el conveni de vinculació, la comunitat educativa d'Eina pot fer ús dels
espais de la Universitat Autònoma per a activitats extraacadèmiques, el fet de no estar localitzats
en el Campus de Bellaterra obliga a disposar d’uns espais i d’un serveis específics a les seus d'Eina.
Així, es disposa d’aules d’estudi i d’una aula oberta d’informàtica, d’un horari de tallers oberts amb
assistència d'un responsable de taller, d’una sala d’actes amb capacitat per 150 persones, una sala
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d’exposicions (a Eina, Espai Barra de Ferro) on també es poden organitzar presentacions i actes,
amb capacitat per a 50 persones.
Donat que els horaris actuals concentren bona part de les activitats de 8.30 a 14.15, els membres
de la comunitat educativa poden programar activitats extraacadèmiques en els espais disponibles
fora d’aquest horari.
A l’entorn immediat d'Eina, dins el recinte dels Jardins de Can Sentmenat, hi ha la cafeteria Aula
Zero, concessió de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Tot i això, Eina disposa en els
seus espais comuns, de tres màquines expenedores de cafè, refrescos i snaks, així com de forn
microones a disposició de tota la comunitat educativa i frigorífic d’ús restringit al personal.
Sales d’estudi (nombre total i detall amb capacitat i equipament)
Superfície
DENOMINACIÓ útil

TAULES CAPACITAT

A1

23 m2

4

A5

25 m2

5

AULA OBERTA
D'INFORMÀTICA

30 m2

A2

29m2

12

20 persones
20 persones

EQUIPAMENTS
Connexió d’aigua
Connexió d’aigua

20 persones

9 ordinadors PC
1 Intel Core Dos Duo 2’8GHz 2GB RAM
8 Intel PIV 3GHz 1GB RAM
2 PIV 2’4 GHz 512MB RAM
6 ordinadors Apple
iMac 20” 2’66GHz 4GB RAM
2 impressores/fotocopiadores/escàner
1laser B/N Xerox 245
1laser color Xerox 2128
4 escàners de sobretaula
Connexions de xarxa per tots els dispositius

24 persones

Aula polivalent a disposició dels alumnes a partir
de les 14.30

Equipaments especials
DENOMINACIÓ

Superfície
útil

TAULES

Sala d’actes

110 m2

6

Sala d’exposicions
a Eina, Barra de Ferro

125 m2

Sala de professors

25 m2

Fons d’art

150 m2
lineals

CAPACITAT
102 persones

EQUIPAMENTS
Equip multimèdia amb capacitat per a 150
persones.
Pantalla - projector - ordinador - equip de so
Equip multimèdia

4

25 persones

2 ordinadors – impressora
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Servei de reprografia i fotocòpies
EMPLAÇAMENT

Secretària/admin.

Aula oberta

Superfície
útil

55 m2

TAULES CAPACITAT EQUIPAMENTS

6

6 persones

30 m2

1 - Ricoh 2035
1 - Hp 2300D
1 - Hp 4100 DTN
1 - Fax
HP LaserJet 2200 DN
6 ordinadors
1 fotocopiadora/impressora en B/N i 1 en color, de
prepagament

4.4 El centre disposa de serveis de suport a l’alumnat adequats a les necessitats dels
programes formatius
Es pot verificar l‘adequació dels serveis disponibles a partir de les dades recollides en aquest informe
d’autoavaluació. Concretament, aquest informe haurà d’enumerar els serveis disponibles (biblioteca,
orientació laboral, etc.), amb una justificació de la seva adequació a les necessitats dels programes
formatius.
Serveis de suport a l’alumnat: (E15)
 Biblioteca especialitzada
 Taller obert i assistit de creació gràfica
 Taller obert i assistit de maquetes i prototips
 Servei d’orientació laboral
 Servei de mobilitat
 Servei de publicacions
 Sala d’exposicions
Les característiques, funcions, recursos i normatives de funcionament associades a aquests serveis,
així com les anàlisis i plans de millores de cada cas en concret, es troben a l'Informe de Serveis que
s’adjunta amb les evidències. S'ha de destacar el fet que l’Escola disposa d’una biblioteca
especialitzada en disseny que completa i omple els buits dels catàlegs de les biblioteques
universitàries d’art i d’arquitectura. També és rellevant el fet de disposar d’una sala d'exposicions
(a Eina, Espai Barra de Ferro) oberta al públic on es mostren els resultats de les activitats que es
realitzen a l'Escola, la mateixa funció que recau sobre el servei de publicacions propis que permet
concebre, dissenyar i coordinar la producció de totes les publicacions (en paper o electròniques)
d'Eina.
VALORACIÓ: RECURSOS MATERIALS
A) Fortaleses
Valor de l’edifici i el seu entorn natural com a patrimoni cultural i paisatgístic
La seu d’Eina al Palau de Sentmenat, voltada pels Jardins de Can Sentmenat, a la part superior del
barri de Sarrià de Barcelona, i al peu de la mateixa serra de Collserola, és parc natural. Així doncs,
està situada a la frontera entre una zona intensament urbana i la zona verda més gran de la ciutat.
Aquesta ubicació li concedeix unes característiques ambientals molt singulars. El conjunt està
catalogat com a jardí històric i, des de l’any 1992, és propietat municipal. Hi ha documents sobre
l’edifici des del 1601, tot i que la seva fisonomia i estructura actuals corresponen a la reforma que
s’hi va fer l’any 1846. Els jardins són d’ús públic des del 1994. Aquest entorn de qualitat és un
excel·lent marc de convivència per a la comunitat educativa i, a més, fa possible la programació de
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gran quantitat d’activitats d’aprenentatge (sessions de dibuix, pintura i fotografia a l’aire lliure,
instal·lacions i construccions efímeres, desenvolupament de projectes de jardins, espais públics i
mobiliari urbà, etc).
Renovació i ampliació constant dels serveis, equipaments i recursos per a l’adaptació a les
necessitats dels programes formatius.
La inauguració l’any 2004 d’un nou aulari i l’any 2006 de la seu a Barra de Ferro són evidències
clares de la voluntat i la capacitat del Patronat de la Fundació Eina i de la Direcció de l'Escola per
dur a terme l’objectiu prioritari de l’adequació dels recursos materials a les necessitats dels
programes formatius. Igualment, el ràpid creixement del fons de la biblioteca i la millora dels
serveis que ofereix, així com el pla d’inversions per garantir que s’hi incorporen les novetats en un
sector amb uns cicles d’obsolescència molt breus, són el resultat del treball d’un personal qualificat
per a la proposta i la planificació de les millores i de les reserves en les partides pressupostàries
per a la seva realització. Així, per a la preparació del curs 2008-2009 s’ha executant un pressupost
de 78.222,88 euros destinats a manteniment de les instal·lacions i de l’equipament i noves
inversions.
B) Oportunitats
Eina, centre de producció i recerca en disseny
Les directrius de la sol·licitud del Grau en Disseny posen èmfasi en el treball autònom de
l’estudiant i el caràcter emprenedor del perfil professional, això fomentarà un ús de les
instal·lacions de l'Escola més conscient i una major implicació del conjunt de la comunitat educativa
en la seva millora, aprofitament i bon ús i gestió. D’altra banda, la possibilitat d’ampliació dels
estudis de disseny en els camps de la recerca en disseny i de l’especialització professional a través
dels estudis de tercer cicle universitari també actuarà com a revulsiu i proveirà dels mitjans
necessaris per a la millora dels recursos materials.
Més activitats en espais més oberts i polivalents
La reducció de les hores de treball dirigit i de les classes magistrals en gran grup prevista en
l’estructura de pla d’estudis presentat en la sol·licitud del Grau en Disseny, alliberarà espais de
l'Escola i permetrà una major diversificació en els usos de les aules actuals.
C) Debilitats
Concentració de les necessitats de recursos materials en períodes puntuals del calendari
acadèmic.
En època d’exàmens, i quan es concentren bona part dels lliurement de treballs i correccions de
projectes, es produeixen pics en la demanda de recursos materials de l'Escola i en l'ús intensiu de
serveis. Això fa necessari adoptar mesures especials, ampliació d’horaris i d’espais disponibles, que
cal planificar a partir d’una comunicació fluida entre l’equip docent i la el personal de serveis a fi de
trobar un equilibri entre necessitats i disponibilitat.
Dificultats de planificació de les necessitats de les activitats formatives
El caràcter dinàmic i creatiu d’algunes d’aquelles activitats intrínseques de la pràctica del disseny
associades a la recerca de nous usos i a un ús poc convencional dels recursos a fi d’experimentar
amb les seus potencials, fan difícil la previsió de les necessitats de temps i materials. Tot i que la
relació de proximitat que es produeix entre els diferents agents de la comunitat educativa ressol
aquestes necessitats, cal establir procediments que permetin un màxim ús dels potencials de
l'Escola compatible amb les disponibilitats del personal i la bona gestió i manteniment dels
equipaments.
Necessitat d’adaptació dels espais de treball per a acollir les noves necessitats i funcions del
personal docent i de suport.
La sol·licitud del títol de Grau en Disseny i el procés d’adscripció a la UAB comporta canvis en la
relació dels recursos humans que s’han de traduir en reformes en la distribució i adequació dels
espais a les noves necessitats. És en aquets sentit prioritari distingir més clarament les zones de
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treball de les d’atenció al públic, tot i que la situació actual facilita la fluïdesa en les relacions i la
proximitat en el tracte, també provoca disfuncions i mal aprofitament de l’espai.
Necessitat de millores en els canals de comunicació de la comunitat educativa.
Tot i que l'actual web d'Eina és una molt bona Eina informativa de les activitats de l'Escola, cal que
es desenvolupi també com a mitjà per a oferir serveis avançat tant per facilitar les tasques
administratives com per ampliar els recursos de la docència.
D) Amenaces
Canvi tecnològic continu que requereix un gran esforç d’anticipació i adaptació.
El disseny, com a motor d’innovació, fa ús de tecnologies avançades i de ràpida obsolescència, això
implica que la renovació d’infraestructures ha d’estar molt ben planificada per fer front al doble
risc de desfasament, per una banda, i de no homologació amb els estendards del sector per una
altra. Això es fa especialment acusat en l’equipament informàtic, fet que obliga a revisar anualment
els plans de millores.
PLA DE MILLORES
Objectius estratègics
1.Adaptació dels espais d'Eina a les necessitats sorgides per la sol·licitud del títol de Grau en
Disseny i pel procés d’adscripció.
2. Implantació de noves tecnologies per a la millora de la informació i dels serveis de docència i
gestió.
3. Racionalització dels usos dels recursos existents i reglamentació dels usos dels espais i
equipaments.
Objectius operacionals curs 09-10
1. Redistribució dels punts de treball del PAS, distingint més clarament les zones de treball de les
d’atenció al públic.
2. Redistribució dels espais de treball del personal docent i definició més clara dels llocs de reunió,
tutoria, correccions en grup reduït, etc.
3. Reforma de l’espai actual de Laboratori de fotografia, que actualment està en usos mínims, i la
seva adaptació com espai de pas, àrea de màquines expenedores i guixetes per desar el material.
4. Racionalització de l’emmagatzematge i ús més intens dels espais externs dels quals ja es disposa
5. Implementar una intranet accessible internament i externament, en la qual s’aniria afegint
progressivament informació i serveis pel PAS, PDI i alumnes.
6. Revisió dels reglaments i horaris dels serveis d'Eina incorporant nous procediments i fent un
seguiment i registre més exhaustiu de les incidències.
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Conclusions
Percepció del canvi i preparació per afrontar-lo
Com s’ha esmentat a la introducció, el conjunt de la comunitat educativa d’Eina és conscient de la
rellevància del pas que està donant amb els tràmits per a l’adscripció i la sol·licitud del títol de
Grau. El convenciment de la necessitat d’aquests canvis coincideix amb la consciència de la seva
transcendència i, per tant, en la necessitat d’adoptar-los a partir de bases sòlides i criteris clars. En
aquest sentit, Eina es troba en un moment idoni per assumir-los donat que:
Eina és un projecte consolidat
• Disposa d’una situació d’estabilitat institucional i econòmica.
• Acumula una experiència de 41 anys. Eina és, per tant, una institució amb història, s’han
viscut altres moments de grans transformacions i es disposa de models per a la gestió dels
canvis.
• Compta amb una relació fluida amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la qual es
comparteixen els trets culturals.
• Els índexs de matrícula evidencien una clara confiança amb les titulacions que s’ofereixen
i amb la institució.
• Es percep una valoració positiva del sector professional respecte al nivell de formació dels
estudiants (també en termes comparatius).
Els recursos humans són el seu principal actiu
• Es disposa d’un equip intern integrat, motivat i eficaç.
• Hi ha capacitat de treball i eficàcia en la resolució de problemes.
• Existeix un alt grau d’autonomia i capacitat de gestió en: publicacions, tallers, biblioteca,
sala d’exposicions.
• L’equip de professors es sensible als arguments de millora de la docència.
• El grau de satisfacció dels agents de la comunitat educativa és bo i domina un esperit de
col·laboració de cara a assolir millores.
Reptes i millores que cal afrontar
El Comitè Intern d’Avaluació, desprès de l’anàlisi realitzat, considera que cal treballar al llarg
d’aquest curs i del següents per aconsseguir:
•
•
•
•
•

Aprofundir en el procés d’internacionalització de l’Escola, donant prioritat als programes
de mobilitat.
Consolidar un nucli de personal docent i investigador significatiu.
Adaptar els espais a les noves necessitats i trobar recursos de gestió per superar algunes
de les seves limitacions.
Adaptar criteris de qualitat que permetin implantar uns processos sistemàtics per
analitzar periòdicament la situació i progressos d’Eina.
Diversificar les activitats de centre amb especial atenció a la recerca, al tercer cicle i a la
transferència de coneixements.

Eina, continuïtat i canvi
La comunitat educativa entén Eina com un projecte caracteritzat per uns principis i una identitat
sòlida, alhora que com un centre capaç d’adaptar-se al seu context d’actuació i de liderar
processos de canvi.
Els trets d’identitat assumits per la comunitat educativa com a propis són:
a) Ser un centre de formació obert a la innovació i orientat a la qualitat.
b) Ser un punt de trobada per a l’intercanvi i la reflexió sobre la contemporaneïtat del disseny, de
l’art, de la comunicació i totes aquelles pràctiques i fenòmens que conformen la nostra cultura
visual i material.
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c) Donar un grau de protagonisme als creadors i professional en l’àmbit de la formació.
d) Entendre l’Escola i l’ensenyament com un àmbit i de producció creativa amb rellevància social.
e) Mantenir una escala humana que promou una relació personalitzada entre els distints agents
que interactuen en la comunitat educativa.
f) Establir una relació de transferència permanent entre l’Escola i el medi acadèmic, professional,
cultural i econòmic en el que actua i incideix.
Precisament, la relació entre l’Escola i el seu context ha estat per a Eina un motiu de reflexió i ha
orientat la seva trajectòria. Eina no s’ha limitat a cercar la manera d’adequar-se a les
transformacions de l’àmbit formatiu, sinó que, d’una forma resolta, ha adoptat un paper promotor
dels canvis que l’ensenyament del disseny, i del sector en el seu conjunt, demanaven.
Especialment, cal destacar que Eina va ser un dels primers centres d’ensenyament del disseny en
establir, l’any 1994, una relació amb la Universitat i introduir la titulació de Graduat Superior. Des
d’aleshores s’ha treballat, en diferents instàncies (Plataforma de centres d’ensenyament d’art i
disseny de Catalunya i en la redacció del Libro Blanco ANECA para la creación de la titulación
universitaria de Grado en Diseño, Segunda Convocatoria ANECA: juny 2004, modificat maig 2005)
(C11) per tal d’assolir el ple reconeixement del estudis de disseny com a Grau universitari. La
comunitat educativa considera, en el seu conjunt, que ara es dona una oportunitat històrica de fer
un salt qualitatiu pel que fa a l’ensenyament del disseny a Espanya. És, doncs, el moment de fer
una aposta per a situar-se al capdavant de la plena incorporació al sistema universitari.
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Annex: llistat d’evidències referenciades en el text
1. Evidències d’accés electrònic:
E01 Estatuts de la Fundació Eina.
E02 Conveni de vinculació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
E03 Sol·licitud d’estudis de Grau en Disseny.
E04 Premis i reconeixements.
E05 Pla d’estudis de Graduat Superior en Disseny.
E06 Activitats de postgrau.
E07 Material promocional.
E08 Presència d’Eina a Fires.
E09 Sessions informatives a Eina.
E10 Exposicions a Eina, Espai Barra de Ferro.
E11 Models de recollida de dades de gestió acadèmica.
E12 Manual Sistema Intern de Qualitat.
E13 Formació de recursos humans.
E14 Plànols i assignació d’espais.
E15 Serveis al estudiants
2. Evidències consultables a Eina:
C01 Arxiu històric de la Fundació Eina.
C02 Material promocional en paper.
C03 Publicacions.
C04 Dades de gestió acadèmica.
C05 Llibres d’actes
C06 Informe anual de direcció a Patronat.
C07 Sistema d’Informació i Documentació.
C08 Memòries de la Fundació Eina.
C09 Fitxes de professors.
C10 Fitxes PASS.
C11 Documentació històrica del procés de sol·licitud de Grau en Disseny.
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