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Resum 

El projecte es centra en el disseny i desenvolupament d'un 
producte destinat a donar a conèixer als nens l'origen i 
l'evolució de molts dels aliments que arriben a taula, 
buscant reconnectar la societat infantil urbana amb la 
natura. 

El producte ha sigut plantejat aplicant la gamificació, una 
metodologia d'educació que consisteix en aplicar l'ús de 
mecàniques de joc en el procés d'aprenentatge, fent-lo 
divertit, i té la finalitat de potenciar la implicació i la 
concentració dels estudiants.  

Seguint la metodologia de disseny de Stuart Pugh (1991), el 
projecte parteix d'una investigació inicial, d'on s'extreu un 
briefing per la generació d'idees. Seguidament s'exposa el 
producte plantejat amb totes les seves especificacions. 
Finalitza amb una avaluació objectiva del producte a les 
conclusions. 

1. Introducció 

El projecte es centra en el disseny i el desenvolupament 
d’un hort urbà adreçat als estudiants d’educació primària.  

En una societat cada cop més allunyada de la natura, els 
infants es troben submergits en un entorn on tot el que 
reben està processat i en la majoria dels casos desconeixen 
l’origen dels productes que consumeixen, entre ells els 
aliments. És per això que aquest projecte, motivat per a la 
millora de la situació esmentada, busca conscienciar als 
alumnes de primària de l’origen dels aliments i de l’esforç 
que suposa la generació dels mateixos. 

Amb el desenvolupament d’un hort pels alumnes, es busca 
que els nens i nenes creïn un vincle amb el cultiu, afavorint 
valors com la responsabilitat, el treball en equip, la 
valoració del treball i la conscienciació del medi ambient. 
Més enllà del cultiu, aquest projecte busca crear una unió 
entre l’aprenentatge i la diversió.  

Com afegit, donada la massificació a les zones urbanes, un 
dels majors reptes d’aquest projecte és el desenvolupament 
d’un producte adaptable a les diferents escoles que 
componen la societat actual. 

2. Investigació del producte 

S’ha realitzat estudis de diferents àmbits relacionats amb el 
producte, els quals es presenten a continuació amb les seves 
conclusions: 

• Estudi de mercat: aquest estudi mostra que cap 
producte que es troba a la venta està enfocat al ús per 
part dels infants a les escoles. 

• Estudi de cultius: d’aquest estudi s’extreu la 
importància de la necessitat bàsiques de les plantes a la 
hora de dissenyar el producte i l’aplicació de 
l’agricultura ecològica. 

• Estudi de l’usuari [1]: en aquest estudi es diferencien 
els canvis físics i psicològics dels alumnes en les tres 
etapes de primària. 

• Estudi pedagògic [2]: en aquest estudi és presenta una 
alternativa al sistema educatiu actual, la gamificació, 
que permet als alumnes adquirir els coneixements 
mitjançant la pràctica en activitats que consideren 
lúdiques. 

Com a conclusió d’aquesta investigació s’ha obtingut el 
briefing per al desenvolupament del producte. 

 

Briefing: 

 

Consideracions generals: 

1. Conscienciació i coneixement sobre el procés de 
cultiu (de la terra al plat). Tipus de cultius. 

2. Alimentació saludable. 

3. Conscienciació del medi ambient. 3R (reciclatge, 
reutilitzar i reduir), recursos materials, 
sostenibilitat, responsabilitat amb l’ús de 
l’aigua… 

4. Fomentar el treball en equip, la cooperació i els 
valors humans. 

5. Desenvolupar noves responsabilitats (tenir cura de 
les plantes). 

Producte: 

• Pro-ecològic 

• Ergonòmic als infants 

• Accessible (minusvàlides físiques) 

• Personalitzable 

• Modular 

• Disseny atractiu 

• Econòmic 

Usuari: 

• Separació de nivells d’aprenentatge 

• Valor afegit 

• Multicultural 

• Accessible (trastorn d’aprenentatge) 

• Adaptat als canvis emocionals i socials 



• Facilitar feina al professorat  

Pedagogia: 

• Aplicar gamificació i els seus valors 

• Considerar dispositius digitals com a suport 

• Cicle tancat: implicació i conscienciació de tota 
l’escola. Comunitat 

Cultiu: 

• Adaptar cultius al calendari escolar 

• Tenir en compte les necessitats dels cultius 

• Aplicar tècniques de cultiu ecològiques 

• Ventall de possibilitats de cultius 

3. Disseny conceptual 

El disseny conceptual sorgeix del briefing amb una base de 
conceptes obtinguda de la realització d’un benchmarking, 
moodboard i mindmap. En el qual, mitjançant un 
brainstorming, s’han obtingut diferents propostes. 

Per escollir la més adient ha estat aplicada la taula de 
ponderacions, sent la proposta de mòduls la més eficient a 
la hora d’abastir els objectius d’aquest projecte i del 
briefing. 

La proposta de mòduls es caracteritza per la generació de 
geometries simples que possibilitin l’adaptació del producte 
a l’espai disponible de l’escola. Aquesta idea també 
fomenta la generació d’un espai on els alumnes puguin 
estar-hi i d’aquesta manera vincular-se d’una manera mes 
personal trencant doncs l’idea de estudi i obligació que els 
podria generar la idea de cultivar un hort. 

4. Desenvolupament del producte 

Un factor determinant en les dimensions generals del mòdul 
és la necessitat del cultiu, el qual demana una profunditat de 
400mm. Aquesta profunditat coincideix amb la alçada 
teòrica ergonòmica per a la usabilitat amb els nens de entre 
6 i 7 anys. Tot i així, donada la desviació que existeix en les 
alçades dels nens durant primària, determina que l’alçada 
hauria d’augmentar uns 50 mm per poder assegurar una 
ergonomia més amplia. 

Pel que fa a l’amplada i la llargada, aquestes són iguals per 
facilitar l’accés i la usabilitat, independentment del costat 
pel qual s’accedeixi. La dimensió d’ambdues correspon 
amb l’antropomètrica de l’abast frontal dels nens, el qual 
ronda els 400 mm. 

A l’hora de fixar les dimensions del producte ha estat molt 
determinant l’estudi d’usuari donat que, tot i estar dins d’un 
marge d’edats relativament petit, ens trobem en el període 
de creixement de l’usuari.  

És aquesta la principal raó per la qual el producte s’ha 
decidit que es pugui regular a 3 alçades fixes. Aquestes 
alçades es basen en una alçada ergonòmica per a la 
usabilitat de l’hort envers a la mitjana d’alçades obtingudes 
de les taules de creixement. 

Les geometries estudiades pel desenvolupament del 
producte han tingut com a objectiu ser simples per facilitar 
la modularitat d’aquest. 

Així doncs, donat que el producte busca adaptar-se a l’espai 
disponible de les escoles via mòduls, aquests havien de 

basar-se en les geometries més eficients a l’hora d’omplir 
espais. 

A arrel de les dimensions generals establertes, el producte 
en volum s’assimila a un cub, el qual esta format per 
diferents peces. 

Aquestes peces han estat dissenyades per ser manipulades 
pels propis alumnes amb els següents requeriments ha 
complir: 

• Eliminar la necessitat d’eines. 

• Possibilitat d’encaix entre mòduls creant 
homogeneïtat. 

• Complir les necessitats del cultiu. 

• Reduir el número màxim de peces. 

• Respectar els punts anteriors al canviar les alçades. 

 

Fig. 1. dimensions de les geometries. 

. 

5. El producte 

El producte final presentat en aquest projecte consisteix en 
un hort urbà adreçat als més petits que busca poder adaptar-
se a les escoles sense distinció de si tenen o no jardins, 
donat que la majoria de escoles de ciutat no en tenen. 

Així doncs, mitjançant un disseny modular, els responsables 
de les institucions podran escollir quants, com i on 
col·locaran els horts per al millor desenvolupament de 
l’activitat i, per tant, per al millor desenvolupament dels 
nens i nenes que hi participen. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és que l’alumne sigui 
el protagonista. És per aquesta raó que aquest hort ha estat 
dissenyat amb l’objectiu de que ells mateixos puguin 
muntar-ho, aconseguint així un vincle amb el producte des 
d’un inici. Per això, l’assemblatge de totes les peces és basa 
en unions on les úniques eines són les mans dels alumnes.  

Un altre objectiu que es busca és la cooperació. és per 
aquesta raó, que per fer un muntatge eficient és essencial 
que els alumnes treballin en equip mitjançant el manual de 
muntatge com a guia. 

Donat el marge d’edats de primària i el creixement dels 
alumnes, es disposa de 3 nivells a diferents alçades, que 
faciliten la usabilitat per part dels alumnes.  

Al establir 3 nivells, es generà una harmonia entre mòduls 
que facilita la creació lliure d’un espai on els alumnes es 
sentin còmodes i creïn un vincle amb aquest. 

Tot i que, al final, els propis professors o responsables 
seran qui decideixin on es col·loquen els horts, la 



recomanació és col·locar diferents nivells junts per a 
aconseguir el comentat anteriorment i també per afavorir  
les relacions entre alumnes tant del mateix curs com de 
cursos diferents. 

 

Fig. 2. Presentació producte final 
 

Per últim, tots els horts disposen d’una pissarra on els 
alumnes podran portar un seguiment del cultiu per tal de 
vincular encara més el producte a l’usuari, donant d’aquesta 
forma un afegit en personalització al producte i arribar a 
poder fer-se’l d’un mateix. És important que el facin seu 
assegurant així que tindran cura dels horts. 

6. Materials 

Les opcions a l’hora d’escollir el material del producte final 
són moltes però en una idea de producte tant relacionada 
amb la sostenibilitat s’ha considerat molt important la 
capacitat de tractar amb materials que no malmetin el medi 
ambient. 

Característiques generals a complir: 

• Aparença satisfactòria. 

• Suficientment resistent per suportar les càrregues 
aplicades. 

• Fabricat amb un tipus de resina-adhesiu apropiat 
per les condicions ambientals finals. 

• Facilitat de manufacturació. 

• Vida útil adequada. 

• Disponibilitat a un cost adequat. 

Els tres materials recomanats per la Panel Guide de Wood 
Panel Industries Federation [3] satisfan les característiques 
a complir la selecció final doncs es basa en el preu, facilitat 
d’obtenció i aparença. Així doncs, el material triat és el 
OSB. 

En el cas del producte plantejat al tractar-se d’un ús en 
exterior on la càrrega a suportar no és elevada i podrà entrar 
en contacte amb humitat, el tipus d’OSB triat és el OSB/3. 
Al no tant sols tractar-se d’un ambient humit i poder arribar 
a estar en contacte amb aigua la fusta s’haurà de recobrir 
amb un vernís neutre. 

Per la zona de personalització i seguiment del cultiu 
s’enganxarà una pissarra convencional de mides 280 x 
280mm. Aquest material permetrà dibuixar i esborrar amb 
guixos o retoladors sense malmetre la fusta. 

El geotèxtil és un material sintètic pla format per fibres 
polimèriques similar a una tela.  

L’avantatge principal del geotèxtil impermeable és la 
capacitat de drenar l’aigua en la direcció desitjada si es 
forada el fons d’aquest. Utilitzant aquest material es manté 
la humitat dins el test i s’evita el drenatge de l’aigua 
incontrolat per totes les parets. 

7. Processos de fabricació 

La idea de producte està pensada perquè pugui fabricar-se 
en un taller de fabricació digital, un espai de producció 
d’objectes que agrupa màquines controlades per ordinadors. 
La particularitat d’aquests tallers Fab Labs és la proximitat 
amb l’usuari i no tant amb la industria, amb els arxius de 
fabricació i el material necessari un mateix pot fabricar-se 
l’objecte. 

El procés principal triat per la fabricació del producte és el 
tall làser degut a ser un procés proper i fàcil d’emprar per 
qualsevol usuari amb una curta formació o assessorament 
tècnic. 

 

Fig. 3. Diagrama de flux del procés de fabricació 

8. Manual de muntatge 

Per a poder tenir una guia pels alumnes a l’hora de muntar 
els hort, cada pack inclou un manual de muntatge. El 
disseny d’aquest manual busca simplificar la feina als 
alumnes sent només una fulla DIN A4 amb la seqüència a 
seguir per a l’obtenció del producte muntat. 

9. Pressupost 

El pressupost s’ha estimat pels dos tipus de productes que 
es comercialitza: Producte Bloc i Producte Nivell. 

En els dos casos, l’usuari disposa de dues opcions 
d’obtenció del producte: la compra del producte físic o la 
compra dels arxius digitals per la fabricació pròpia. 

El preu final de cada producte consisteix en la suma 
següent: 

Enginyeria + Materials + Processos + Benefici = Preu 

El cost d’enginyeria es basa en les hores emprades per al 
desenvolupament del projecte, les quals corresponen a 40 



hores mensuals per 4 meses de projecte, aquestes són un 
total de 160 hores per enginyer. El cost de l’hora és de 50 
€/h. 

Tenint en compte que aquest projecte ha estat desenvolupat 
per 2 enginyers, el cost d’enginyeria és d’un total de 16000 
€. Del qual repercutirà un 4% en el preu final del producte. 

El cost del material s’ha estimat amb preus del mercat. 

Pel cost de fabricació s’ha tingut en compte tots els 
processos i el cost individual per temps d’aquests. 

El benefici estimat per aquest producte és d’un 10 %. 

El preu final quedarà: 

4% Cost enginyeria + Cost materials + Cost fabricació + 
10% Beneficis = Preu final 

Preu Final Producte Bloc 

1,07 € + 20,51 € + 10,33 € + 3,08 € = 35 € 

Preu Final Producte Nivell 

1,01 € + 12,64 € + 9,17 € + 2,18 € = 25 € 

10. Conclusions 

Un cop finalitzat el projecte es considera que s'han assolit 
els objectius inicials plantejats.  

S'ha aconseguit un hort urbà enfocat per nens amb uns 
principis molt diferenciats de la resta de productes del 
mercat. 

Tot i així, el preu és un dels handicaps finals del producte ja 
que es troba massa elevat pel tipus de producte que és, tot i 
aportar noves funcionalitats, degut a que l’escola haurà de 
fer-se amb més d’un mòdul per aplicar bé la idea de 
producte. Aquest problema es podria reduir si el volum de 
ventes s'incrementés, ja que d'aquesta forma el material 
emprat es reduiria en cost unitari i els processos de 
fabricació es podrien optimitzar per reduir temps i per tant 
cost.  

Un altre punt en el que seguint desenvolupant el producte és 
el del estudi interacció de l'usuari amb el producte. Donat 
que, per implementar l'hort en les escoles, caldria provar-ho 
directament amb els nens on, sense cap dubte, es trobarien 
millores en el disseny i la comunicació. 

11. Agraïments 

En primer lloc volem agrair a tots els nostres propers el 
recolzament i la motivació rebuda des d’un inici, sense ells 
aquest projecte no hagués pogut fer-se realitat. 

Agrair també al nostre tutor Manuel López Membrilla el 
seu assessorament i seguiment del projecte qui ha fet que 
aquest projecte arribes fins on a arribat. 

Moltes gràcies a tots. 
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