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INTRODUCCIÓ

També concretaré l’aspecte 

final i indicaré les 

característiques més 

importants de producció i 

instal·lació.

En aquesta presentació es mostra 

quins són els elements que 

configuren el sistema, de quins 

materials estan fets, i com 

quedaran ubicats en l’espai.

L’espai triat és un CAP, és a dir un Centre d’atenció Primària, un lloc de salut on les 

parsones necessiten el silenci, i un lloc tranquil per poder visitar-se. També un lloc on 

la informació dels usuaris, és a dir, dels pacients és molt important.
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LA FORMA DELS SENYALS
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MUNTADES A 
TERRA DE 

BANDERA

SOSTINGUDES



MATERIALS UTILITZATS ALS SENYALS

▫ PLÀSTIC

▫ METALLS (ALUMINI)
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He triat dos materials, principalment, el plàstic i el metall. El plàstic 
perquè dura i no es fa malbé ja que és un interior, el metall és resistent i 
dona qualitat al producte.



FABRICACIÓ

▫ PLÀSTIC
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Els senyals fabricats amb plàstic es faran a través d’una màquina d’injectar i un 
motllo. 
Aquest sistema consisteix en escalfar el polipropilè juntament amb càrregues 
minerals i màster (el color) per tal de barrejar-ho i poder-la injectar dins el motllo. 
Aquest plàstic un cop es refredi es quedarà amb la forma del motllo.
Es un sistema molt comú en aquest tipus d’objectes, ja que en tot moment pots 
triar les característiques del producte final i si es fan tirades grans de producció 
s'abarateix molt tot el procés. Aquest procés de fabricació permet la utilització 
de plàstics reciclats, aquesta última proposta és molt interessant pel tipus de 
projecte que proposem a CatSalut.



FABRICACIÓ
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▫ METALLS

Tots els senyals que estiguin fabricats amb materials metàl·lics es faran a 
partir de làmines d’alumini. S’ha escollit l'alumini per la llarga durabilitat que 
presenta a diferència d’altres metalls. Tot i ser bastant més car que la resta 
de metalls com per exemple el ferro no necessita cap mena de 
manteniment. 



MITJANS ELECTRÒNICS

El mitjà que he fet servir és una pantalla a la pared de tal 

manera que apareixen imatges per donar caliu al lloc. 
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PRINCIPALS SENYALS DEL SISTEMA

9

▫ SOSTINGUT ▫ SENYALS DE BANDERA 



PRINCIPALS SENYALS DEL SISTEMA 

INDEPENDENT AL SOSTRE ELECTRÒNIC
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COLOR

R G B

PRINCIPAL 123 172 252

SECUNDÀRIA 255 255 255

COMPLEMENTARI 6 14 40
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PROPORCIONS
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APLICACIÓ


