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En compliment  de la LOPD 15/1999 i de l a LSSICE 24/2002, s’informa al receptor d’aquest document que les dades personals que facilita s’incorporaran  a un fitxer automatitzat, la titularitat del qual 
correspon a la Escola d’Art i Superior de Disseny  Ondara a efectes de possibles comunicacions que faci sobre les seves activitats. L’interessat podrà accedir, rectificar o cancel·lar l’ús de les seves dades 
enviant una carta a EASD Ondara, Pl. Centenari s/n, 25300 Tàrrega, adjuntant una còpia d’un document que acrediti la seva identitat.

Conceptes i objectius

L’Escola d'Art i Superior de Disseny 
Ondara celebra unes jornades forma-
tives dirigides tant als estudiants com 
als professionals del disseny gràfic i del 
disseny d’interiors. L’objectiu és 
dinamitzar i estimular la creativitat 
presentant idees i projectes innovadors 
en aquests camps.

Les jornades seran dirigides i presenta-
des per dos professionals amb una 
llarga trajectòria en el camp del disseny, 
la fotografia i l’audiovisual:
Jaume Solé (JS), www.jaumesole.com
Josep Giribet (JG),  www.calidos.cat

Jornada 1
29 gener

Presentació. Noves 
aplicacions i tendències

• Sessió 1 
Obrint nous camps i creació 
de sinergies (JS)

• Sessió 2
Revistes, publicacions digitals, 
eBooks, iBooks i en general 
disseny per a publicacions 
i suports electrònics. (JG)

Jornada 2
30 gener

Espais reals,
espais virtuals

• Sessió 1 
Fotografia d’interiors: llum 
i composició (JS)

• Sessió 2
Disseny i televisió, com és 
la feina d'un grafista de TV. 
Platós i escenaris virtuals. 
Motion graphics (DG).

Jornada 3
31 gener

Conceptes, tendències
i alternatives de futur 

• Sessió 1 
Presentacions digitals en 3D: 
arquitectura, arqueologia, 
videojocs, espais virtuals 
socials com second-life, 
simulacions. (JG)

• Sessió 2 
Aplicacions artístiques del 
disseny, espai i arquitectura. 
El mapping com a gènere 
vanguardista d'aplicació 
artística (EM).

Jornada 4
1 febrer

Projeccions
i clausura 

• Sessió 1 
Arquitectura sostenible 
i projectes alternatius. 
Projecció del documental 
“Garbage Warrior”. (JG).

• Sessió 2 
Conclusions, debat i projecció 
del videoclip resum i clausura 
de les jornades.
Disseny aplicat als nous 
dispositius de comunicació.

Professionals convidats

Eloi Maduell (EM) Enginyer informàtic i 
artista especialista en la tècnica de map-
ping i membre del col·lectiu Telenoika. 
www.telenoika.net

 David Giribet (DG) Treballa de dissen-
yador gràfic a TV3 des de fa 15 anys i és 
especialista en Motion Graphics. 
www.calidos.cat

Sessions

Es proposen 4 jornades amb sessions 
de 4 hores amb una  pausa de 30 min. 
L’horari, de matí, de 9.30 h a 14 h.

Els temes que es desenvoluparan mostren 
aspectes com: creació de sinergies en la 
gestió de projectes, nous camps d’aplica-
ció del disseny i l’interiorisme, tècniques 
artístiques contemporànies i conceptes 
de sostenibilitat. 

Es fomentarà la participació i el debat 
entre tots els participants, alumnes, 
professorat i ponents.

Retalleu la butlleta per la línia de punts

Ingrés en compte a l’entitat
IberCaja 2085 9460 64 0300034002

Forma de pagament

Inscripcions: data límit: 18 de gener de 2013. La reserva es farà per ordre d’inscripció. Places limitades.

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
Pl. Centenari - 25300 Tàrrega
Tel.:  973 31 04 86 - 973 31 07 71
Fax: 973 50 11 83
Correu electrònic: c5004528@xtec.cat

Associats i col·legiats...... ...50 !
No associats .... .................100 !

Preu de les jornades

Alumnes. .........................gratuït

Per tramitar la inscripció preguem ens facin 
arribar aquesta butlleta més una còpia del 
resguard de pagament, a la secretaria del centre, 
mitjançant fax o correu electrònic.


