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1. Introducció

El projecte de final de grau presentat a continua-
ció té com a objectiu principal el disseny d’un 
producte o servei destinat a usuaris d’un centre 
de residència per a gent gran.

Per tal d’assolir-lo, el projecte s’ha dividit en  qua-
tre grans punts on es desenvolupa, per tal d’ob-
tenir en última instància un prototip funcional del 
producte dissenyat.

Sent un assumpte poc usual en el camp de l’en-
ginyeria, en primer lloc, i per establir-se en la si-
tuació dels centres de dia i residències, s’estudia 
quina és la situació d’aquests centres actualment 
a Espanya. També s’estudia la figura de la tercera 
edat, quina evolució es preveu, i com d’important 
serà centrar la mirada en aquests assumptes en 
els pròxims anys, quan es manifesti un increment 
d’aquesta figura.

Un cop analitzat aquest camp, també s’esta-
bleixen concrecions respecte el tipus de produc-
te o disseny que s’establirà, comprenent les ano-
menades AVD (activitats de la vida diària) i els 
diferents productes de suport.

Així doncs, un cop situats en el medi en el que 
es desenvoluparà el projecte, es realitza un anàli-
si previ al centre Sabadell Gent Gran, que forma 
part del grup Parc Taulí, i on es realitzarà un ex-
tens treball de camp amb professionals i familiars.

Aquest treball de camp consistirà en el segui-
ment diari d’un professional, observant la seva ru-
tina i activitats, així com també entrevistes on es

qüestionen aquells dubtes que puguin sorgir du-
rant el seguiment.

No només es realitza aquest treball de camp amb  
els professionals, sinó també amb els residents, 
familiars i amics. Aquest ampli treball de camp 
permet conèixer amb detall el funcionament de 
tot el centre, observar els punts febles o millora-
bles que no hagin estat paliats de forma postitiva, 
o que no se’n conegui la seva presència.

Amb les conlusions obtingudes en aquest treball 
de camp, s’obtenen moltes vies de desenvolupa-
ment, però cal centrar-se en una sola i bucar-ne 
una solució favorable.

Un cop elegida, es realitzarà un segon estudi, 
però aquest cop, centrat només en la problemà-
tica optada. S’estableix quin és el problema con-
cret, com s’ha provat de paliar o si se’l coneix, 
quin productes utilitzen, quins factors cal tenir en 
compte per al disseny del producte, etc.

Amb aquest estudi i amb una definició d’objec-
tius a complir i limitacions, s’obté un conjunt de 
dades que actuen com a briefing i que resulten 
ser completament necessàries per al desenvolu-
pament del disseny.

Es dissenyen, per mitjà de croquis inicials, di-
ferents alternatives que solventen el problema, i 
s’en desenvolupa una de forma concreta.

El disseny proposat podria ser, o no, el disseny fi-
nal del producte. Per a comprovar el seu correcte

Es presenta el treball de final de grau consistent en el disseny d’un producte o servei destinat a usuaris 
del centre Sabadell Gent Gran, l’objectiu essencial del projecte és la realització d’un prototip que mostri 
el funcionament del disseny generat de forma empírica. Per a fer-ho s’analitzarà la situació actual del 
centre, els antecedents, les normatives o limitacions que resultin necessàries per a generar un briefing 
complet que s’utilitzi com a base per al desenvolupament del producte. 
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funcionament, es produiràn un seguit de valida-
cions que verificaran diferents components del 
disseny i que resultaran útils per a variar aquest 
disseny proposat, si s’escau.

Les validacions seràn portades a terme per mitjà 
de prototips inicials i semi-funcionals, usats úni-
cament per a comprovacions del disseny per mi-
tjà d’un mètode empíric.

Al definir-se completament el disseny del produc-
te, i solucionant així la problemàtica estudiada, 
es  pot considerar quasi bé complert el objectiu 
establert per al projecte. 

L’objectiu, tot i així, no és només obtenir una solu-
ció, sinó que conclou al fabricar un prototip com-
pletament funcional que pugui mostrar i exempli-
ficar les bondats del disseny generat.

Així doncs, és necessari la creació de plànols, la 
compra de materials per a l’estructura, la compra 
d’elements comercials o fer ús dels serveis de 
mecanitzat i tall indispensables per a la creació 
d’aquest prototip final.

S’estableix un pressupost límit al que acotar-se 
per a la creació d’aquest prototip per tal d’obtenir 
una millor gestió dels recursos.

El treball conclou amb l’elaboració d’aquest pro-
totip final, i amb un llistat de noves línies d’inves-
tigació i punts de millora, que puguin resultar 
d’interés en cas de seguir aquest projecte allà on 
acaba, per tal d’assolir un producte final fabrica-
ble i comercialitzable. 

D’aquesta forma, els objectius que es perse-
gueixen aconseguir en aquest treball consis-
teixen en:

- Estudi de la situació de la figura de la gent gran, 
els centres, els dispositius presents, les norma-
tives, així com els possibles canvis que puguin 
sorgir en els propers anys.

- Obtenció d’una problemàtica a resoldre per mi-
tjà d’un producte.

- Generació d’un briefing complet, que serveixi 
per establir els objectius i limitacions que el dis-
positiu a dissenyar ha de complir.

- Validar el disseny generat per mitjà de prototips 
funcionals i fent ús de mètodes empírics.

Tots aquests objectius són el camí necessari a 
seguir per a obtenir el objectiu final del projecte, 
que és la generació completa d’un prototip fun-
cional que exemplifiqui la solució obtinguda.
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Gantt i organització del projecte
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2. Fase d’investigació i 
treball de camp

2.1 La tercera edat

2.1.1 Situació actual i evolució

Durant els últims anys, ens trobem en una ten-
dència creixent d’envelliment de la població. 
Aquest fet és degut a dos realitats. La primera 
és que l’esperança de vida ha augmentat de ma-
nera significativa, i la segona és la tendència a 
cada cop tenir fills a una edat més avançada i 
tenir-ne menys quantitat. La combinació de les 
dues, i la suma de l’arribada pròxima de la ge-
neració coneguda com a “baby boom” a aquesta 
edat, ocasiona un canvi en el paradigma i en les 
estimacions futures, apropant-se a uns nivells de 
envelliment mai presentats.

En la gràfica pot observar-se la tendència que re-
presenta la tercera edat, amb una estimació fins 
a l’any 2066. Les dades indiquen, no només un 
nombre més alt de persones en aquesta franja 
d’edat, sinó també un increment de l’envelliment 
dins d’aquesta.

Abans d’una fase d’idealització i generació 
d’idees, és necessari realitzar un treball de 
camp sobre l’àrea. Aquesta investigació buscarà 
conèixer quina és la situació actual de l’art, ente-
nent la tercera edat i el funcionament d’una resi-
dència per a tots els seus àmbits.

D’aquesta manera, es realitzarà també una inves-
tigació prèvia i un treball de camp en el centre 
Sabadell Gent Gran, on s’estudiaran alguns as-
pectes d’interès com les àrees que conformen el 
centre, rutines diàries realitzades, àpats, usos de 
tècniques socials, activitats diàries, problemàti-
ques quotidianes d’entesa i mobilitat,  procedi-
ments i tractaments, malalties presents, material 
mèdic utilitzat, etc.

A més, es buscarà informació del camp relatiu a 
normatives i legislació, material estandaritzat i es-
tudis de comportament de la tercera edat. Amb 
aquesta informació es busca conèixer quins as-
pectes suposen problemes o desavantatges en 
les vivències diàries de la tercera edat així com el 
correcte funcionament d’una residència, tant per 
als residents, com els professionals, com també 
per a les famílies i visites.

Fig. 1 Gràfic de l’envelliment de la població
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2.1.2 La tercera edat a Espanya

Un informe generat periòdicament per al Fons 
de Població de les Nacions Unides conegut com 
“Estat de la població mundial”, indica que, en 
l’any 2015, Japó, Eslovènia i Espanya eren els 
països amb la població més envellida del món.
Aquesta xifra segueix sent una constant en l’ac-
tualitat, sent el cens de població espanyola el que 
indica que aproximadament el 18% de la pobla-
ció és major de 65 anys trobant-se en tendència 
d’increment.

Tal com va indicar James Vaupel, demògraf esta-
tunidenc i expert en l’envelliment de la població, 
durant una conferència a Madrid, el cas d’Espan-
ja no és únic, i és a nivell mundial que s’està pro-
duint aquesta situació. Tot i així, Espanya té una 
esperança de vida inusualment alta en països del 
primer món suportat per una millora de l’alimen-
tació i els avenços mèdics. Aquests dos fets su-
posen, per exemple, que un nen nascut en l’any 
2014 a Espanya, tingui una esperança de vida 
d’aproximadament 106 anys.

       L’envelliment és, sens dubte, el 
principal repte social d’aquest país 
per a les properes dècades. Però la 
mala situació en l’economia i la des-

ocupació ho oculten    . 

David Reher 
(Cat. de Sociologia de la U. Compl. de Madrid)

Per tant, resulta de gran interès centrar la mirada 
del disseny i l’enginyeria en un camp que pròxi-
mament veurà la seva expansió més alta, que 
marcarà de manera significativa, no només a Es-
panya, sinó a la societat del primer món en els 
pròxims anys.

2.1.3 Les AVD

Les activitats de la vida diària (conegudes per les 
sigles AVD) són un conjunt de tasques o conduc-
tes que una persona realitza de forma diària i que 
els permeten viure de forma autònoma i integra-
da en el seu entorn, complint un rol en la societat.
Depenent del seu grau de complexitat es poden 
definir tres tipus d’activitats:

 - Activitats bàsiques de la vida diària  
 (ABVD): alimentar-se, dormir, control d’es 
 fínter.
 - Activitats instrumentals de la vida diària  
 (AIVD): cuinar, comprar, trucar.
 - Activitats avançades de la vida diària  
 (AAVD): oci, temps lliure, àmbit laboral. 

Degut a l’edat, la realització autònoma d’algunes 
d’aquestes activitats es veu afectada. Si el grau 
de dependència provoca no poder realitzar per si 
mateixos les AIVD, la seva autonomia és la més 
baixa. Sol existir una dependència quan hi ha 
una disminució o dificultat per executar les AVD 
degut a alguna deficiència a nivell cognitiu, psi-
copatològic o motor. 

A nivell de disseny, i per tal de millorar la depen-
dència d’aquestes persones, existeixen dues al-
ternatives diferents que aporten solucions:

El Disseny Universal és aquell que procura una 
integració en un producte o espai, per tal de ser 
el més obert possible a persones amb alguna 
deficiència en les AVD. Un exemple d’aquesta 
alternativa és l’ús de rampes en espais públics 
per a facilitar el moviment a persones que facin 
ús d’una cadira de rodes. D’aquesta manera es 
pretén la no exclusió de cap persona només per 
la forma en que ha estat concebut el producte o 
espai.

El Material de Suport (o també conegut com 
ajudes tècniques), per altra banda, és qualsevol 
tipus de producte, equipament o software que 
previngui, compensi, controli, limiti o neutralitzi 
deficiències y limitacions en una activitat.

Fig. 2 Envelliment de la població espanyola
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És a dir, és qualsevol element que faciliti la realit-
zació de una AVD, o bé a l’usuari, o bé al seu cui-
dador. Així doncs, aquest material de suport és 
exclusiu d’aquelles persones que tenen alguna 
dificultat per a aconseguir la seva autonomia, així 
que no és un producte que tracta de ser obert a 
tothom, sinó que és un producte que pretén faci-
litar una activitat a aquells que ho necessitin.

Aquest tipus de material pot ser present, per 
exemple, de forma particular en domicilis de per-
sones de la tercera edat que presentin algun ti-
pus de deficiències, discapacitats o minusvalies, 
però també, i en funció del tipus de producte, pot 
ser-hi present en els domicilis dels cuidadors o 
entitats cuidadores com en el cas de les residèn-
cies per a la tercera edat.

2.1.4 La Residència de tercera edat

Les residències per a la tercera edat són centres 
que reben de forma temporal o permanent a per-
sones d’edat avançada que depenen de certes 
cures per a la seva subsistència.

Al contrari que un centre de dia, els quals només 
presten atenció i cuidats en un horari i dies con-
crets, una residència és un centre a on conviuen 
persones grans i on es presta atenció social i sa-
nitària les 24 hores del dia. El personal ha de ser 
l’adequat, estant qualificat per a les diferents tas-
ques que s’hi duen a terme.

Actualment a Espanya el nombre total de resi-
dències és de 5.340, sent 3.803 residències pri-
vades i 1.5–10 de l’àmbit públic. El nombre de 
places en cada centre és variable, distribuint-se 
el seu volum en:

 - Menys de 25 places
 - Entre 25 i 49 places
 - Entre 50 i 99 places
 - Més de 100 places

La seva distribució, en funció de la seva naturale-
sa privada o pública, és mostrada a continuació 
de forma gràfica:

Els motius més comuns pels quals la gent gran 
decideix viure en una residència són d’entre al-
tres:

 - Per motius de salut (deteriorament físic  
 o cognitiu)
 - Per no poder valer-se per si mateixos  
 (Baixa autonomia personal)
 - La família no pot fer-se càrrec de la  
 seva cura.
 - Per necessitat de companyia o facilitat  
 en el dia a dia.
 - Per recuperació temporal d’operació o  
 malaltia.

Fig. 3 Exteriors del centre Sabadell Gent Gran

Fig. 4 Graus d’ocupació en residències

Fig. 5 Ocupació a Sabadell Gent Gran
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Abans de realitzar diferents visites el centre de 
Sabadell Gent Gran, s’elabora una investigació 
prèvia que ens permet conèixer, de forma gene-
ralitzada, que és Sabadell Gent Gran, quins pro-
fessionals hi treballen o quin tipus d’activitats s’hi 
realitzen.

2.2.1 Sabadell Gent Gran

El centre Sabadell Gent Gran, associat a la cor-
poració sanitària Parc Taulí, és un centre de ser-
veis orientat a cobrir les necessitats de la gent 
gran. Aquesta atenció es dóna a les instal·lacions 
del complex bé a la Residència, al Centre de dia 
o als Apartaments tutelats.

Dins el mateix edifici existeixen diferents zones 
comunes a on interactuen els residents dels dife-
rents centres, a on s’hi realitzen activitats, alguns 
àpats, i zones de lleure i descans.

A Sabadell Gent Gran doncs, és a on es portarà 
a la fi l’estudi per tal de conèixer les mancances, 
punts febles o rangs de millora del centre i la vida 
diària dels residents i professionals.

2.2.2 Sabadell Gent Gran en xifres 

El grau d’ocupació dels centres que formen el 
complex és alt, trobant-se la residència en la seva 
màxima capacitat des de l’any 2014, mentre que 
el Centre de dia es manté en, aproximadament, 
un 80% de la seva capacitat.

Tot i que el centre de la residència és el que pre-
senta un volum i una ocupació més alta a Saba-
dell Gent Gran, els apartaments i el centre de dia 
també presenten un grau ocupació elevat. 

Tots els centres es troben dins un mateix com-
plex, el que permet una unió i interacció entre tots 
els residents de cada centre.

El volum total de persones suposa una suma 
d’aproximadament 200 residents, que són cui-
dats per un grup de professionals o equip assis-
tencial comú.

2.2.3 L’equip assistencial

El centre, les activitats, i tots els serveis es troben 
enfocats al benestar de la gent gran i els seus fa-
miliars. Per tal d’aconseguir-ho, el centre compta 
amb una sèrie de professionals de diferents bran-
ques del sector. Aquests professionals coneixen 
i treballen en el dia a dia junt amb els residents 
dels centre, de manera que observen les pro-
blemàtiques ocasionades durant el transcurs de 
les activitats i visites.

A més, realitzen activitats formatives per als pro-
fessionals, els clients i les seves famílies.
Els podem dividir en els següents grups:

 - Cuidadors
 - Animació sociocultural i monitors
 - Cambrers
 - Metge
 - Infermers
 - Fisioterapeutes
 - Treballadors socials
 - Terapeutes ocupacionals

2.2.4 Rutina i vida quotidiana

La tercera edat són persones marcades per la ru-
tina, una variació de forma brusca de la seva ru-
tina pot afectar de forma profundament negativa 
en el benestar físic o emocional del resident. És 
de suma importància mantenir, de forma general, 
un seguit d’activitats de la vida diària constant al 
llarg dels dies. Aquest fet, s’ha de tenir en comp-
te en funció del tipus de producte o servei que es 
pretengui generar, ja que és el producte el que 
s’ha d’adaptar als temps i activitats de la rutina, i 
no la rutina al producte o servei generat.

De forma comuna, els residents del centre tenen 
assignada una rutina que pot variar en funció de 
la seva dependència i capacitats. Tot i així, i de 
forma oficial, els seus hàbits es poden dividir se-
guint els horaris estipulats mostrats a continuació:

2.2 Investigació prèvia 
a Sabadell Gent Gran

Fig. 5 Ocupació a Sabadell Gent Gran
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Llevar-se: de 7 a 10 hores.
Esmorzar: de 9 a 10 hores.
Activitats: de 11 a 13 hores.

Dinar: de 12:30 a 14:30 hores.
Berenar: de 16 a 17 hores.
Activitats: de 17 a 19 hores.

Sopar: de 19 a 21 hores.
Descans: de 22 a 8 hores.

Els familiars i amics poden visitar els residents 
del centre de Dilluns a Diumenge de 8 a 22 hores, 
i acompanyar-los durant tots els hàbits i activitats 
que realitzin.

Un cop conegudes algunes de les característi-
ques del centre Sabadell Gent Gran, és el mo-
ment per a realitzar el treball de camp en el pro-
pi Centre. Per a fer-ho, no només es realitzaran 
reunions i trobades amb diferents professionals 
del centre, sinó que es realitzarà un seguiment 
continu de la seva activitat diària durant la jorna-
da laboral. 

Amb aquest mètode es pretén conèixer, per una 
banda, la opinió de cada professional, el qual pot 
aportar, degut als seus anys d’experiència en el 
sector, quines problemàtiques es troba en la seva 
rutina diària i com afecta a la vida dels residents o 
la dificultat de realitzar correctament la seva prò-
pia ocupació.

Per l’altra banda, i mitjançant el seguiment d’acti-
vitat durant una jornada laboral, es pretén obser-
var des de l’exterior diferents dificultats que sor-
geixen en el dia a dia, i que, o bé per suposar una 
rutina per al professional, o bé perquè no és com-
pletament conscient de la presència d’aquesta 
problemàtica, no s’han comentat en les sessions 
de trobada o reunions diàries.

Com ja s’ha comentat anteriorment, els professio-
nals que treballen en el centre són de diferents 
sectors i camps, que treballen conjuntament a 
la residència. És interessant realitzar reunions i 
seguiments a professionals del centre de cada 

sector, ja que al tractar-se d’activitats diferents, 
poden sorgir dificultats en aspectes diferents. És 
probable que la visió i els problemes que afec-
ten a un fisioterapeuta distin molt dels sorgits a 
un metge, una cuidadora, o el manteniment de 
les instal·lacions. Per a això, es concreten visites 
amb una llista de professionals d’interès amb els 
quals es realitzarà un seguiment d’activitats en la 
seva jornada laboral:

 - Direcció
 - Animadora Social
 - Terapeuta Ocupacional
 - Fisioterapeuta
 - Cuidadores
 - Infermeres
 - Manteniment
 - Treballador Social

A més, és important no només conèixer la reali-
tat del centre a través dels ulls dels professionals 
que hi treballen, així que també serà interessant 
la interacció amb els residents, que puguin oferir 
un canvi de mires en la mateixa realització d’una 
activitat.

Les visites d’amics i familiars és permesa en el 
centre tots els dies de la setmana, tot i que són 
més freqüents durant els Dissabtes i Diumenges. 
Entrevistes o reunions amb familiars, també po-
den aportar diferents problemàtiques sorgides 
en el moment de la visita, la comunicació amb 
el centre, o el grau de satisfacció durant la seva 
estada.

Un cop realitzat el treball de camp, i s’obtinguin 
unes conclusions que indiquin les carències o 
problemàtiques en el centre, es selecionarà un 
d’ells i se’n dissenyarà un producte o servei des-
tinat a solventar-lo.

D’aquesta forma només es mostrarà el seguiment 
diari o les entrevistes realitzades del grup pro-
fessional relatiu a la problemàtica a resoldre. La 
resta d’entrevistes o seguiments i les conclusions 
extretes de cadascuna poden consultar-se en els 
annexos del projecte.

En aquest cas, el grup professional del que es 
solucionarà una problemàtica és de la figura de 
les infermeres o serveis mèdics.

2.3 Treball de camp a 
Sabadell Gent Gran
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El organigrama seguit per a cada grup de professionals al centre Sabadell Gent Gran és el mostrat a 
continuació. Fent ús de color taronja, es ressalta la figura esmentada de les infermeres, mostrant la po-
sició que ocupen i els professionals al seu càrrec.

 

Fig. 6 Organigrama funcional a Sabadell Gent Gran
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2.3.1 Infermeria al centre

Dia 6 de treball de camp a Sabadell Gent Gran 
Reunió i seguiment d’activitats diàries Infermeria

En el sisè dia es realitza una reunió i un segui-
ment amb una de les infermeres del centre.

A diferència de les cuidadores, les infermeres del 
centre es fan càrrec de tot l’àmbit sanitari, pro-
ves mèdiques, anàlisis, i el subministrament de 
pastilles, al que les cuidadores no tenen accés 
ni permisos.

El seguiment de l’activitat diària resulta ser el més 
caòtic i frenètic de tots els professionals. Totes les 
tasques que han de dur a terme es veuen clara-
ment marcades i limitades per la continua pre-
paració del subministrament de pastilles que els 
ocupa gran part del seu temps.

Totes les infermeres fan ús d’una llibreta on apun-
ten canvis, problemes o simplement tasques a re-
cordar. Tota aquesta informació anotada és intro-
duïda al final del seu torn en el part diari. Aquest 
part diari és un sistema informàtic que consisteix 
en una base de dades de perfils de cada usuari 
que es veu complimentada durant la seva esta-
da en el centre. Tots els professionals poden tenir 
accés a aquest perfil i poden afegir o eliminar in-
formació i comentaris, tot i que el més utilitzat és 
per part de les infermeres. El sistema posseeix 
característiques interessants, com l’ús de gràfics 
automàtics de valors en anàlisis i probes mèdi-
ques, però per altra banda resulta ser un sistema 
complex i molt tancat.

Consumeixen aproximadament el 80% 
del temps en la preparació del subminis-

trament de pastilles

El fet d’introduir les dades al ordinador, significa 
tornar a apuntar les dades ja apuntades anterior-
ment en la llibreta, si es digitalitzés el procés, i el 
programa fos més obert, podria apuntar-se la in-
formació directament a la base de dades digital, 
sense fer ús del paper ni la repetició d’introduc-
ció de dades. 

La zona d’infermeria ha de romandre sempre tan-
cada degut a que dins s’hi troba la medicació. 
Per aquesta raó, es fa ús d’un sistema d’emprem-
ta tàctil per a desbloquejar les portes i evitar les 
pèrdues de claus que sorgeixen a altres depar-
taments.

La primera preparació de pastilles, per a l’esmor-
zar dels residents, es prepara a les 7:30 del matí. 
Al trobar-se tots els centres en conjunt, la prepa-
ració del subministrament de pastilles augmenta 
considerablement ja que cal preparar la medica-
ció per a uns 200 residents. Tot i que es coneixen 
perfectament la medicació que consumeix cada 
resident, posseeixen una llista de consulta on 
s’especifica. Tot i així els canvis en la medicació 
només són presents en el part digital, actualit-
zant-se en la llista com a anotacions a mà.

El procediment comença amb el marcat de di-
ferents gots de plàstic no reutilitzables amb el 
nom del resident. A continuació, s’omplen amb 
les pastilles adients. Una estanteria guarda, en 
blisters, les pastilles dels residents organitzades 
per hora del dia i amb una duració de fins a 7 
dies de la setmana. Les pastilles però no són la 
única medicació, i cal afegir per a qui ho neces-
siti xarops i cremes. 

La impossibilitat d’alguns residents per a tragar 
les pastilles, provoca la necessitat de triturar-les. 
El triturat de pastilles suposa un dels problemes 
principals del procediment ja que els trituradors 
manuals comercials consumeixen molt temps i 
requereixen un gran esforç per part de la infer-
mera per a triturar-les completament. 

A més, un cop triturades, part del contingut de 
la pastilla es manté en el recipient contenidor del 
triturador, el que provoca una contaminació per a 
la següent pastilla a triturar.

Degut a la problemàtica de la força necessària i 
les restes perdudes de pastilles, existeixen uns 
trituradors manuals que actuen com a premsa. 
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Es col·loca la pastilla a triturar dins una bossa de 
plàstic, es tanca i es situa entre dos parets que 
xoquen entre si al utilitzar el mànec de premsat. 
Vàries repeticions serien suficients per a triturar 
completament la pastilla.

Tot i que la problemàtica del esforç es veu solu-
cionada, apareix un altre inconvenient. El triturat 
de les pastilles no és perfecte, i les bosses es 
trenquen durant el premsat i abans d’acabar-se 
el procediment.

Per aquesta raó es fa ús de un molinet elèctric, no 
dissenyat per a aquesta funció, que tot i que tri-
tura la pastilla ràpidament i sense esforç, segueix 
sorgint el problema de la pèrdua de material i 
contaminació del recipient a causa de les restes.

Un cop el got del pacient és omplert amb tota la 
medicació necessària, aquest és col·locat en la 
safata del carro de pastilles, que seguirà una ruta 
per tot el centre per al subministrament. Degut 
a la llibertat de la safata, cada infermera crea la 
seva pròpia organització de gots, col·locant fins i 
tot uns gots sobre d’altres.

Els carros tenen un desaprofitament d’espai, amb 
una nul·la organització en cada safata, i amb una 
distribució de nivells poc útil.

Fig. 7 Part del dispositiu de trituració manual

Procés en el subministrament de mediació

1. Preparació i marcat amb el nom 
del resident, envasos de plàstic no 
reutilitzables.

2. Extracció de la medicació dins 
dels blisters personalitzats i tritura-
ció de pastilles si s’escau.

3. Organització dels envasos amb la 
medicació en el carro de transport.

4. Subministrament dels envasos 
per el centre.
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2.3.2 Conclusions del Treball de Camp

Un cop finalitzades les reunions i trobades amb 
tots els professionals del centre, a més dels se-
guiments de la seva activitat diària, es poden 
extreure un seguit de conclusions grupals, pro-
blemàtiques observades o idees d’interès que 
poden resultar profitoses per a aplicar una millora 
a partir d’un producte, un servei o la combinació 
d’ambdós. Per a fer-ho, dividim els conceptes en 
5 grups:

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

- Existeix una col·laboració entre escoles 
i centres propers per a realitzar activitats 
conjuntes.

- Després de l’esmorzar o les activitats, cal 
baixar tots els residents a planta baixa, a 
les zones d’àmbit comú.

- És necessari anar a buscar i acompanyar 
cada participant fins l’espai on es realitza 
l’activitat. De la mateixa manera, cal acom-
panyar-los de tornada.

- La divisió de grups per grau de depen-
dència permet dur a terme activitats de di-
ferents graus de dificultat.

- L’etiquetat de la roba no facilita localitzar 
l’habitació correcta, ni tampoc al resident  
que la posseeix.

- Les cues per a esmorzar i per l’ascensor 
obturen els passadissos durant gran part 
del matí, dificultant les feines de neteja de 
les habitacions.

- Falta personal o organització en el cen-
tre. Els professionals que hi treballen no 
són suficients o no es coordinen de mane-
ra òptima.

Els gots de pastilles són col·locats de forma lliure 
dins la safata, i cal moure el carro amb compte si 
no es vol bolcar cap got amb el moviment. A més, 
alguns obstacles en el camí dificulten aquest fet, 
i per exemple, el canvi de superfície de terra al 
entrar al ascensor, pot provocar un vessament en 
la safata.

Aquest mateix problema en l’ascensor també 
sorgeix amb altres materials mèdics com carros 
d’oxigen, tensió o d’anàlisi, que sofreixen per 
mantenir el moviment al trobar-se amb el canvi 
de nivell.

Finalment durant la distribució de les pastilles en 
l’àpat, la falta d’espais es fa patent, es produeixen 
xocs constants degut a que els passadissos es 
mouen els carros de menjar, el de subministra-
ment de pastilles i els caminadors dels residents 
que es troben esmorzant.

Conclusions, dades d’interès i problemàtiques 
observades durant la visita a Infermeria

- L’activitat de les infermeres es veu marcada per 
la preparació del subministrament de pastilles.

- La base de dades utilitzada és un recurs interes-
sant però que té molt rang de millora com l’ús en 
altres dispositius portàtils, una inserció de dades 
automàtica, o afegir paràmetres d’altres camps 
com la roba, la dieta, etc.

- S’utilitza un sistema d’empremta tàctil molt útil i 
segur per al desbloqueig de portes, però no s’ha 
vist ampliat a altres departaments del centre.

- El fet que els gots de pastilles siguin d’un sol ús 
provoca haver de realitzar un marcat cada cop 
que es realitza un subministrament.

- La trituració de pastilles, tot i la busca d’alterna-
tives, segueix sent un problema.

- Els carros de pastilles no es troben ben prepa-
rats per contenir els gots de pastilles degut al 
moviment durant al seu transport, el baix apro-
fitament de l’espai i la nul·la distribució de cada 
safata.
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ESTIMULACIÓ MENTAL

BASE DE DADES I PERFILS D’USUARI

SUBMINISTRAMENT DE LA MEDICACIÓ

- La sala multi-sensorial és una incorpora-
ció recent, i pot tenir rang de millora. 

- La sala multi-sensorial no utilitza de forma 
assídua alguns sentits com el olfacte o el 
gust, potenciant només la resta de sentits.

- La estimulació mental és la clau per evi-
tar caure en situacions detractores.

- Quan desapareixen els estímuls, entren a 
situacions detractores (com per exemple 
dormir).

- L’atenció als residents s’està enfocant 
en ser cada cop més personalitzada, més 
centrada en l’individu, però tot i així encara 
no és suficient. No es poden conèixer to-
tes les característiques de cada persona, 
per això caldria crear un perfil on consultar 
la informació pertinent en cada moment.

- L’ús d’elements personalitzats per a l’es-
timulació mental poden ser fàcilment ge-
nerats, inclús de forma automàtica, si es 
tracta d’elements virtuals.

- La comunicació entre familiars en forma 
de videotrucada ha de ser concebuda 
sota un sistema de accessibilitat fàcil i en-
tenedor, que no suposi una barrera per al 
seu funcionament.

- L’ús del pati i l’exterior en general no és 
aprofitat en totes les seves possibilitats, 
les activitats d’exterior són molt limitades i 
en unes èpoques molt concretes de l’any, 
caldria potenciar-les.

- Existeixen problemes amb la roba i el ser-
vei de neteja, les etiquetes cauen, i la or-
ganització no és suficient, perdent-se pe-
ces o no rentant-se amb el cuidat adient.

- Un perfil d’usuari personalitzat com els 
presents a Holanda podria ser creat no 
només per a la sala multi-sensorial, sinó 
un perfil complet de la seva salut, rutines, 
dietes, activitats, estat mental i físic, etc. 
per a cada resident, creant-se una base 
de dades.

- La base de dades utilitzada és un recurs 
interessant però que té molt rang de millo-
ra com l’ús en altres dispositius portàtils, 
una inserció de dades automàtica, o afegir 
paràmetres d’altres camps com la roba, la 
dieta, etc.

- Hi ha una baixa comunicació entre torns 
d’infermeres i cuidadores, passant per alt 
algunes experiències ocorregudes en el 
torn anterior. Només es comuniquen can-
vis importants en la rutina d’algun resident, 
però no tota la informació.

- Els carros de roba s’han adaptat a un 
concepte modulable, però no ha ocorregut 
el mateix amb els carros de les infermeres.

- L’activitat de les infermeres es veu mar-
cada per la preparació del subministra-
ment de pastilles

- El fet que els gots de pastilles siguin d’un 
sol ús provoca haver de realitzar un mar-
cat cada cop que es realitza un subminis-
trament.

- La trituració de pastilles, tot i la busca 
d’alternatives, segueix sent un problema.

- Els carros de pastilles no es troben ben 
preparats per contenir els gots de pastilles 
degut al moviment durant al seu transport, 
el baix aprofitament de l’espai i la nul·la 
distribució de cada safata.
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MATERIAL DE SUPORT

D’aquesta forma, em pogut observar de ma-
nera resumida totes les dades d’interés ob-
tingudes durant el transcurs del treball de 
camp, i ordenades segons tema.

Tal i com s’ha comentat anteriorment, i de-
gut a la selecció d’una sola problemàtica on 
centrar-se i cercar un problema, el grup de 
dades d’interés a on es realitzarà el disseny  i 
desenvolupament de material de suport és el 
Subministrament de la medicació.

Tenint en compte doncs, el grup seleccionat 
i les diferents normatives que poden resultar 
aplicables en un producte en aquest camp, 
analitzem i esmentem la normativa legal apli-
cable abans del desenvolupament de qual-
sevol idea o disseny. 

D’aquesta manera, coneixerem totes les li-
mitacions i generem un briefing complet que 
resulti com una base sòlida per a l’etapa de 
desenvolupament.

- No tots els apartaments i habitacions fan 
ús dels sensors d’avís.

- L’ús de sensors personals per conèixer 
la posició de l’usuari és útil, però cal po-
tenciar-lo per tenir un major control, i cal 
solucionar els problemes presents de rang 
i bateria.

- S’observa un cúmul de caminadors en 
passadissos i sales que dificulten el pas 
durant els transcursos d’activitats.

- Degut als problemes usuals que presen-
tava un usuari amb el seu caminador co-
mercial, un familiar va generar-li un de per-
sonalitzat, augmentant l’altura i millorant 
el sistema de frens base per un sistema 
hidràulic.

- Les portes d’accés al gimnàs resulten 
molt justes per al pas de caminadors o ca-
dires de rodes.

- Els seients de les zones comuns pro-
dueixen incomoditat en cada resident, 
adoptant males postures.

- Les cadires de rodes, fins i tot les de 
preus més elevats, són incòmodes: els 
reposa-braços, l’estructura tubular per el 
respatller o els claus són elements recu-
rrents que suposen problemes de comodi-
tat per a l’usuari.

- Les grues són uns dels elements que 
més falles presenten, degut o bé a proble-
mes de bateria, o bé a guies saturades per 
elements externs.

- Si l’usuari presenta alguna amputació en 
una extremitat, per exemple una cama, el 
sistema de nanses de la grua no permet 
aixecar-lo.

- El neteja-caps de la perruqueria suposa 
un problema per culpa de la seva mobili-
tat.

- Els botons d’emergència voluntaris pre-
sents en forma de collar en alguns usuaris 
són útils, però també poden suposar un 
problema per a polsar-los degut als pro-
blemes de mobilitat.

2.4 Normatives i altres
legislacions
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NORMATIVES EXTRETES DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
Electrónicos

Real Decreto 58/1988, de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consu-
midor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico. Queda derogado el 
artículo 8.1 y 2 por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régi-
men legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección 
de los consumidores y usuarios.

Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula la indicación del 
consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la 
energía, mediante el etiquetado y una información normalizada.

Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a la 
venta directa a los consumidores y usuarios (legislación consolidada).

Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléc-
trico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión (legislación consoli-
dada).

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de Los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias (legislación consolidada).

Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios.

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios.

Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regula los productos sa-
nitarios.

Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, 
uso  y  autorización  de  dispensación  de  medicamentos  y  productos  sani-
tarios  
de uso humano por parte de los enfermeros.

Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones 
para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzan-
tes en el sector sanitario y hospitalario.

Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regula los productos sa-
nitarios.
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3. Desenvolupament del 
material de suport

Dins de les problemàtiques observades en el 
treball de camp realitzat en el Parc Taulí, cal se-
leccionar un grup de conceptes i finalment elegir 
una problemàtica concreta a solucionar.

D’aquesta forma, es selecciona finalment el grup 
de conceptes “Subministrament de la medica-
ció”, i més concretament en la problemàtica de 
la trituració de pastilles. L’elecció d’aquest grup 
és degut a la gran quantitat de problemes sorgits 
durant aquest procés. Es consumeix aproxima-
dament el 80% del temps en la preparació i el 
subministrament de pastilles per part de les in-
fermeres, i cada pas seguit en el procés compor-
ta algun tipus de problemàtica per a la correcta 
preparació.

Per altra banda, l’elecció de la problemàtica refe-
rent a la trituració de pastilles és deguda al sin-
gular cas del centre, el qual té a disposició fins 
a tres elements diferents per a realitzar aquesta 
funció, però cap ha aconseguit complir correcta-
ment amb les funcions que s’hi esperen.

3.1.1 El problema dins del procés

Així doncs, actualment el procés seguit per a la 
preparació i el subministrament de pastilles per 
part de les infermeres és el següent:

 1. Preparació i marcat amb el nom del re- 
 sident, envasos de plàstic no reutilitza- 
 bles.

 2. Extracció de la medicació dins dels  
 blisters personalitzats i trituració de pasti- 
 lles si s’escau.

 
 3. Organització dels envasos amb la me- 
 dicació en el carro de transport.

 4. Subministrament dels envasos per el  
 centre.

En el transcurs d’aquest procés i tal com s’ha 
pogut observar en les conclusions del treball de 
camp, les infermeres fan front a diferents pro-
blemàtiques en cadascun dels punts citats. 

El concepte a resoldre però, es centra en un sol 
d’aquests punts, concretament en la trituració o 
tractament de les pastilles un cop extretes del 
blister personalitzat.

Tal i com s’ha comprovat en el treball de camp, 
per a realitzar la funció de triturar pastilles, el 
centre ja compta amb fins a tres dispositius de 
diferents funcionaments. De la mateixa manera, 
també s’ha pogut comprovar que els dispositius 
no realitzen correctament la seva funció en algun 
àmbit, i per tant cap d’ells aporta una solució real 
al problema.

La presència dels dispositius és deguda a una 
constant succeció de productes que milloren el 
sistema present fins ara, però mai obtenint una 
solució completa.

Els dispositius utilitzats a Sabadell Gent Gran els 
podem dividir en tres sistemes diferents. A conti-
nuació analitzem el funcionament de cada siste-
ma i es considera quins punts resulten positius o 
útils per al disseny del projecte, i quins cal evitar 
degut a la seva patent ineficiència.

3.1 Elecció d’una única
problemàtica a resoldre

3.2 Antecedents 

Fig. 8 Dispositiu de trituració manual

Fig. 9 Dispositiu de trituració 
per contra-palanca

Fig. 10 Dispositiu de trituració elèctric
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Triturador de plàstic manual.

Sistema de contra-palanca.

Molinet elèctric.

Aquest triturador consisteix en un dispositiu com-
pletament manual. La medicació s’introdueix dins 
del recipient, i al roscar la peça superior del tritu-
rador s’aplica pressió i fregament a la pastilla el 
que la tritura fins a convertir-la en pols. Cal men-
cionar que el recipient on es realitza la trituració 
és contaminat per la medicació, i cal realitzar un 
rentat exhaustiu entre cada procés. Per tal d’arri-
bar a aquest estat en pols, és necessari realitzar 
diferents repeticions, sent la persona la que apor-
ta tota la força necessària en el procés.

Aquest sistema proposa una solució a les defi-
ciències proposades en el dispositiu anterior. Per 
una banda, la medicació és introduïda dins d’una 
bossa de plàstic, el que no contamina el reci-
pient. Per altra, fa ús d’una palanca per a aplicar 
pressió a la zona on es troba la bossa. Tot i que 
la trituració no és tant adequada com en el cas 
anterior, i també és necessari realitzar diferents 
repeticions, la força necessària per a completar 
el procés és considerablement menor que en el 
cas anterior. La incorrecta trituració de les pasti-
lles acaba suposant en una perforació de la bos-
sa contenidora, el que pot provocar la pèrdua de 
material o la contaminació del dispositiu.

Finalment, el molent elèctric no ha estat dissenyat 
per a la funció de triturar medicació, però tot i així 
és el dispositiu que s’utilitza actualment. Els seus 
avantatges respecte els dispositius anteriors és 
la seva component automàtica. La trituració es 
realitza sense cap tipus d’esforç, de forma ràpida 
i òptima. La problemàtica però, sorgeix en la con-
taminació del recipient de trituració entre procés 
i procés, així com també la pèrdua de material al 
abocar-ho al recipient de plàstic final.

Fig. 8 Dispositiu de trituració manual

Fig. 9 Dispositiu de trituració 
per contra-palanca

Fig. 10 Dispositiu de trituració elèctric
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3.3 Objectius principals 
del dispositiu

Per tal de generar un material de suport definitiu que permeti triturar la medicació de forma adequada, 
primer cal conèixer quines funcionalitats o quines característiques ha de complir un suposat dispositiu 
idoni.

D’aquesta manera no només es podrà saber què cal introduir en el briefing inicial del producte, sinó 
que també ens permetrà conèixer el perquè dels avantatges i inconvenients que presenten els ante-
cedents mostrats anteriorment.
Així doncs, les funcionalitats, ordenades per rang d’importància són:

1.

2.

3.

4.

5.

No contaminar el recipient amb altres medicacions

Triturar la medicació de forma efectiva

Procés ràpid

Baix esforç físic

No perdre material en el procés
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Dispositiu Manual Palanca Elèctric

1. Efectiu

2. Ràpid

3. Baix Es-
forç

4. Evitar 
Contamina-

ció

5. Pèrdua de 
Material

Un cop definits quins són els objectius o funcions 
que un dispositiu per a triturar medicació ha de 
complir, es poden analitzar cadascun dels tritu-
radors esmentats en antecedents, i comprovar 
en quines característiques són positius i quines 
suposen un detriment en el disseny del producte.
Per a fer-ho es compararan els dispositius en una 
taula per tal d’observar els punts forts i febles de 
forma gràfica.

Cada columna representa un sistema de trituració 
diferent mentre que cada fila indica una propietat 
a complir per el sistema, obtenint-se puntuacions 
en cada característica, en funció de la seva ca-
pacitat per a reproduir-la.

3.4 Beneficis i deficièn-
cies de cada sistema

Com es pot observar, cada dispositiu presenta 
diferents formes de realitzar el procés, i aquest 
fet afecta en el compliment o no de les caracte-
rístiques estudiades. 

El triturador manual presenta clares carències, 
complint només el objectiu principal d’una tritura-
ció efectiva, d’aquesta manera resulta fàcilment 
comprensible el canvi realitzat per el centre al 
següent dispositiu. El sistema de contra-palanca 
resol algunes problemàtiques com l’esforç físic o 
evitar la contaminació del recipient, però tot i així 
segueix trobant-se lluny de suposar una solució. 
Per últim, el dispositiu que s’utilitza actualment és 
l’únic triturador que presenta més avantatges que 
inconvenients, tot i que segueix sense complir 
amb totes les funcions demanades.

Així doncs, es pot comprovar com el centre ha 
invertit de forma insistent per a solucionar un pro-
blema patent en les seves files, amb la compra 
de fins a tres dispositius diferents que prometen 
realitzar la mateixa funció, però que tot i així cap 
d’ells compleix amb les expectatives requerides.

L’anàlisi dels antecedents ens ha permès conèixer 
quins beneficis i avantatges té cada dispositiu, 
d’aquesta forma, podem observar de quina ma-
nera o per quina raó compleixen amb alguns dels 
objectius proposats.

Si evitem estudiar el triturador de plàstic manual 
(degut al baix rang de punts positius), observem 
com la combinació dels dos elements restants re-
soldria totes les funcionalitats.

Per una banda, el molinet elèctric, i degut al seu 
component elèctric, automatitza el procés, per el 
que l’efectivitat, la rapidesa i el baix esforç físic 
estan assegurats. 

Per l’altra banda, el sistema de contra-palanca 
compta amb un procediment que fa ús de bosses 
de plàstic individuals, el que beneficia en evitar la 

3.5 Idea i disseny inicial 
del producte

Fig. 11 Quadre comparatiu d’objectius
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contaminació del recipient, i una pèrdua de ma-
terial en el procés. 

Aleshores, un sistema de trituració elèctric i au-
tomatitzat que faci ús de bosses de plàstic indi-
viduals obtindria una puntuació positiva en tots 
els apartats. Tot i així, la solució no és tant fàcil 
com la unió dels dos conceptes, ja que la bossa 
s’esmicolaria al ser introduïda dins d’un molinet 
elèctric.

Per tant cal fer ús d’un sistema per a triturar la 
medicació que no faci ús d’elements de tall, ge-
nerant la trituració només a pressió i torsió, de 
forma gradual o amb diverses repeticions. 

L’ús de bosses és un element clau en el disseny 
del producte, la possibilitat de modificar el sub-
ministrament de blisters personalitzats per a in-
cloure les pastilles a triturar ja en bosses, podria 
suposar un avantatge per a l’estalvi de passos en 
el procés de trituració. 

S’estudia aquesta possibilitat posant-se en con-
tacte amb l’empresa responsable del subminis-
trament d’aquests blisters, els quals s’obtenen 
de la Farmàcia García Pala, que posseeix un dis-
positiu automàtic que els genera. El dispositiu és 
únic i fabricat a mida per al centre farmacèutic. 
És un sistema tancat que permet un baix com-
ponent de variació. D’aquesta forma, la modifica-
ció del sistema per a la introducció d’un procés 
d’introduir bosses en el conjunt resulta d’una alta 
dificultat.

D’aquesta forma el pas d’introduir les pastilles a 
triturar dins una bossa no pot ser automatitzat per 
part de la farmacèutica, i haurà de ser processat 
per les infermeres de Sabadell Gent Gran.

El dispositiu a dissenyar doncs, té com a funcions 
la detecció automàtica d’entrada d’una bossa, tri-
turació de les pastilles que s’allotgen en l’interior 
i l’expulsió de la bossa.

Un cop definides les funcions del dispositiu, es 
realitzen els sketches inicials on es representen 
idees que s’ajusten més a una solució òptima 
que pugui ser validada per mitjà d’un prototip 
funcional:

Sketches 
i 

idees inici
als

2 Idees de premsat:
- Trituració per       
   premsat lineal:

- Trituració per       
   premsat rotatiu:
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- Trituració per       
   premsat lineal:

- Trituració per       
   premsat rotatiu:

Ús d’una biela per a produir 
un prensat lineal amb cops 
repetitius

1er Concepte:

2on Concepte:

Ús d’una cremallera per a 
produir un prensat lineal amb 
repeticions

1er Concepte:

Ús d’una corretja per a girar 
els corrons amb un sol motor

2on Concepte:

Ús d’un engranatge intermig 
per a gir contrari del corró 
contigu

Fig. 12 Sketches inicials
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Idea Final:

* 3 nivells de r
epetició

* 6 Corrons
* 1 Motor
* Sistema d’eng

ra-       

  natges solidar
is

El premsat lineal presenta clars desavantatges respecte els 
corrons. És un sistema més insegur, genera soroll degut als 
cops i no promet triturar la medicació de forma totalment 
efectiva sense danyar la bossa.

El sistema de corrons en canvi és un disseny més plausible, 
que substitueix el procés de triturat a un sense impactes. 
S’elegeix un sistema d’engranatges solidaris que permetin el 
control dels 6 corrons amb un sol motor, i a la vegada perme-
ten una reducció per a aconseguir més parell.

Introduir les pas
ti-

lles dins una bo
s-

sa abans d’inica
r el 

procés

Fig. 13 Idea Final
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3.5.1 Validació de Parc Taulí

Un cop obtinguda la idea i desenvolupats els 
conceptes, s’ha realiztat una reunió amb diferents 
responsables de Parc Taulí Sabadell Gent Gran.

En aquesta reunió es presenten les conclusions 
obtingudes en el treball de camp, la línea d’inves-
tigació seleccionada, i la problemàtica a resoldre.
Un concepte inicial del producte, així com una 
aproximació de la seva estètica externa han estat 
mostrats en el transcurs de la reunió, obtenint-se  
comentaris positius i de gran interés envers el 
prototip a generar.

Per part de Parc Taulí, es presenten diferents con-
ceptes i línies de millora per al producte un cop 
generat el prototip final del projecte, consideren 
la idea obtinguda un element útil que pot suposar 
la resposta a un problema que era present al cen-
tre durant molt temps i sense solventar.

Així doncs, els propers passos consisteixen en la 
concreció de diferents elements de disseny, així 
com la validació de conceptes i del funcionamnt 
intern.

Així doncs, la idea final per al dispositiu consis-
teix en l’ús de corrons organitzats a diferents ni-
vells situats de forma vertical amb diferents graus 
de separació. 

Un sistema d’Arduino per mitjà d’un sensor d’ul-
trasons detectarà l’entrada de medicació i acti-
varà automàticament un sistema d’engranatges 
controlats per un motor pas a pas. 

Tot el conjunt seria introduït dins una carcassa ex-
terna que protegiria el sistema d’elements externs 
a la vegada que evita la possibilitat de produir-se 
accidents amb els professionals que en facin ús.

La pastilla serà triturada en 3 repeticions:

 - La primera repetició trencarà la pastilla  
   en varies parts. 

 - El segon esmicolarà els trossos per a   
              aconseguir un granulat del material. 

 - Per últim, el tercer polvoritzarà el granu- 
              lat obtenint l’acabat final.

Per tal d’obtenir la força necessària d’un senzill 
motor pas a pas per a Arduino, serà necessari 
fer ús d’un reductor i d’un sistema d’engranatges 
que permetin generar més parell.

Així doncs, la idea final per al dispositiu consis-
teix en l’ús de corrons organitzats a diferents ni-
vells situats de forma vertical amb diferents graus 
de separació. 

Un sistema d’Arduino per mitjà d’un sensor d’ul-
trasons detectarà l’entrada de medicació i acti-
varà automàticament un sistema d’engranatges 
controlats per un sol motor. 

Tot el conjunt seria introduït dins una carcassa ex-
terna que protegiria el sistema d’elements externs 
a la vegada que evita la possibilitat de produir-se 
accidents amb els professionals que en facin ús.

La pastilla serà triturada en 3 repeticions. La pri-
mera repetició trencarà la pastilla en varies parts. 
El segon esmicolarà els trossos per a aconseguir 
un granulat del material. Per últim, el tercer polvo-
ritzarà el granulat obtenint l’acabat desitjat.

Fig. 14 Disseny inicial d’estètica externa
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Esquema de funcionament intern

Fig. 15 Esquema representatiu del funcionament del dispositiu
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3.5.2 Punts clau de l’esquema inicial

3.6 Aspectes econòmics 
i pressupost

En l’esquema de funcionament intern es pot 
observar les parts que formen el sistema de 
trituració del producte i com interaccionen en-
tre elles.

Els punts que resulten clau en l’esquema, i els 
quals cal destacar per a entendre el seu fun-
cionament, són els seguents:

1. La bossa on es contenen les pastilles entra 
per la zona superior i baixa per el seu propi 
pes per els tres nivells de corrons.

2. El conjunt de corrons té un total de 6 unitats, 
dos corrons per nivell per 3 nivells. La seva 
separació és cada cop menor, regulant-se de 
forma gradual el nivell de trituració. 

3. Un sol motor gira tots els corrons, els quals, 
al estar conectats a un sistema d’engranatges 
traccionen a la mateixa velocitat i giren sem-
pre de forma solidària al descens de la bossa.

4. Un sistema d’Arduino processa la señal del 
sensor superior, detectant l’entrada d’una bos-
sa,  i activa automàticament el motor.

5. L’ús d’un reductor, i la reducció que es ge-
nera per el sistema d’engranatges, augmenta 
el parell del motor.

6. La bossa és expulsada del sistema al sortir 
de l’ultim nivell de trituració dels corrons.

Per a la generació del prototip funcional, s’esta-
bleix un pressupost màxim amb el qual efectuar 
les compres de material necessari, així com tam-
bé el cost de tall làser, impressió 3D o altres me-
canitzats.

Aquesta limitació inicial de pressupost significarà 
una millor gestió dels recursos, que no només es 
veurà reflectida en els materials o processos del 
disseny final, sinó que també significarà una mi-
llora del cost de producció per al dispositiu, en 
cas de realitzar-se un posterior dispositiu defini-
tiu.

A continuació es mostra un desglossat dels preus 
estimats de cada component que es pretèn utilit-
zar ordenats dels elements més comercials (amb 
preus específics) a components amb alternativa 
de preu. D’aquesta forma es pretèn adaptar-se el 
màxim possible al limit establert.

Els dividim en 5 grups:

    1. Rodaments i engranatges

    2. Components electrònics

    3. Estructura i corrons

    4. Mecanitzats

    5. Motor

La xifra establerta doncs suma un total de 

250€
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Component Preu unitari Quantitat Total

Rodaments 2.10 € 24 50.40 €

Engranatges 4.10 € 12 49.20 €

Placa d’Arduino 18.00 € 1 18.00 €

Altres components 
electrònics 

- Sensor
-Driver

- Font d’alimentació
- Protoboard

- Cablejat

2.80 €
1.40 €
16.15 €
2.99 €
3.19 €

- 26.53 €

Estructura i carcassa 25.00 € - 25.00 €

Corrons i eixos 6.00 € 6 36.00 €

Mecanitzats 20.00 € - 20.00 €

Motor i reductor 27.00 € 1 27.50 €

TOTAL 252.63 €

Tot i tractar-se d’un pressupost inicial i aproximat, els preus han estat establerts per mitjà d’un anàlisi 
previ de mercat, s’han realitzat mitjanes entre diferents posibles models o materials i s’han establert 
preus unitaris aproximats que distaràn de manera molt reduïda respecte el pressupost del prototip 
final.

Com es pot observar, els rodaments i els engranatges suposen prop de la meitat del cost material del 
dispositiu, sumant uns 100€ de cost. Això és degut per una banda a un preu unitari alt a causa de trac-
tar-se d’elements de precisió, però també per la gran quantitats d’aquests requerida per al projecte.

Per altra banda, els components electrònics, els corrons i l’estructura o carcassa externa sumen, a 
grans trets, uns 100€ més.

La resta del pressupost es veu marcat per el cost de mecanitzat o talls làser i el motor del sistema.

Fig. 16 Pressupost desglossat
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16.63mm

8.12mm

Com ja s’ha mencionat anteriorment, l’ordre se-
guit per a analitzar el cost dels materials ha estat 
dels components que resultava més senzill ob-
tenir un preu precís o fix, a els components que 
tenien més variació o possibilitats.

El motor ha estat establert com a l’últim element 
d’estudi degut a la gran varietat de motors elegi-
bles per al projecte.

Tot i la limitació de cercar motors compatibles 
amb Arduino, el mercat en aquests components 
és ampli. Degut a això, la variació de preus tam-
bé és àmplia. 

Les característiques que condicionen el preu són 
majoritàriament la força o parell del motor, la pre-
cisió o les dimensions. En el cas del projecte, la 
variable que resulta de més utilitat és el parell, i ja 
en segon terme, la precisió. 

D’aquesta forma, es destina un pressupost d’uns 
30€ a l’elecció d’un motor que ofereixi més parell, 
o bé la combinació d’un motor amb un reductor 
que ofereixi més parell.

Un cop analitzat el mercat, s’observa que el mo-
tor que presenta una millor relació parell/preu és, 
de forma clara, el motor NEMA 17.

Aquesta clara diferència respecte els altres mo-
tors no és degut a un gran parell motor, sinó a 
un molt baix preu, probablement degut al seu 
ús estándard en projectes d’impressió 3D o ma-
quinàres de mecanitzat per CNC.

L’elecció d’aquest motor, es complementa amb 
l’ús d’un reductor adherit que, juntament amb la 
reducció efectuada per el sistema d’engranatges, 
reforçarà el parell del motor NEMA17 per aproxi-
mar-lo el màxim possible als mínims establerts.

La relació entre el parell necessari per a la tritura-
ció de la pastilla, i la força o parell que efectua el 
motor, s’analitzaràn de forma precisa més enda-
vant, junt amb altres factors rellevants a tenir en 
compte per al disseny del prototip.

Per tal d’analitzar de forma efectiva el correcte 
funcionament dels conceptes, com l’ús de co-
rrons per a la trituració, el seu sistema regula-
ble, el funcionament del sensor de distància o el 
funcionament del motor, es generen un conjunt 
de prototips inicials que permeten validar cada 
pas i realitzar les modificacions que resultin ne-
cessàries de cara a la realització d’un prototip 
final.

Abans però es defineixen elguns paràmetres res-
pecte les pastilles o comprimits utilitzats en el 
procés de trituració.

Per a la realització d’aquestes comprovacions 
amb la medicació, s’han utilitzat diferents tipus 
de pastilles, tant de dimensions, duresa com tam-
bé composicions.

Per tal d’obtenir un resultat òptim en el màxim 
nombre de pastilles, s’ha estudiat una mostra de 
pastilles, i s’han establert unes dimensions base, 
basades en la mitjana de les pastilles estudiades.

La mostra de pastilles i les seves dimensions po-
den observar-se en l’annex del document.

La mitjana de l’estudi, presenta les següents di-
mensions establides com a estàndard:

3.7 Factors rellevants 
en el disseny

5.
2m

m

Fig. 17 Dimensions del comprimit
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Així doncs s’estableix una dimensió estàndard de 
pastilla a tractar per part del dispositiu, i a partir 
de la qual es realitzaràn les diferents validacions  
i s’establiràn les distàncies entre corrons òptimes.

Una altra característica d’interés i de gran im-
portància és la força necessària per a triturar un 
comprimit, és a dir la duresa del material.

Per a qualsevol tipus de material (com el metall o 
el plàstic), l’ús d’un duròmetre indica la seva du-
resa. Un duròmetre és un dispositiu que mesura 
la duresa perforant-lo. Com més força es necesi-
ti,s’indica una duresa més alta del material.

En el camp mèdic però, per a medir la duresa 
d’una pastilla i tractant-se d’un compost fràgil, 
s’utilitzen dispositius específics, com el duròme-
tre Dr. Scheuniger o Pharmatest.

Una mostra de pastilles examinades en aquest 
tipus de tests, aporten el seguent gràfic on es 
mostra la tendència seguida respecte la seva du-
resa.

D’aquesta forma, podem observar com el valor 
màxim de duresa medida en la mostra és, d’apro-
ximadament 150 N. Aquest és el valor mínim al 
que el motor pas a pas d’Arduino hauria de fer 
front per a assegurar-se triturar qualsevol tipus de 
pastilla. Tot i així, el parell del motor pas a pas per 
a un NEMA 17 és molt limitat, i es procurarà aug-
mentar-lo per mitjà de reduccions per tal d’aproxi-
mar-se tot el possible a aquesta xifra.

El parell del motor pas a pas és tractat per un re-
ductor adherit a l’eix del motor, que presenta una 
reducció amb una relació 5:1.

Fig. 18 Estudi de duresa del comprimit
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La reducció generada per els engranatges és 
calculada per mitjà de la diferència entre el dià-
metre de l’engranatge motriu amb l’engranatge 
del corró.

La força (F) exercida per el engranatge 1 en el 
diàmetre primitiu és igual a el parell dividit per la 
distància fins el centre.

Aquest valor F genera un gir en l’eix del corró, 
que multiplicat per la distància (D), que corres-
pon a el radi primitiu del segon engranatge, ge-
nera un parell final T

Els diàmetres primitius dels engranatges utilitzats 
són: 

        - Engranatge motriu: 22 mm.
        - Engranatge corró: 44 mm.

Per tant la reducció generada per el tren d’engra-
natges de 2:1.

El motor utilitzat és un comú NEMA 17, que pre-
senta, conectat a 12V, una resposta al parell res-
pecte la velocitat de:

Com es pot observar, com a més revolucions per 
minut giri el motor, menys parell presenta.

Una velocitat baixa, d’aproximadament 150 r.p.m. 
pot ser una velocitat acceptable per al dispositiu 
de trituració. Tot i així, cal tenir en compte que al 
augmentar el parell del motor per mitjà dels dos 
tipus de reduccions, la seva velocitat també es 
veu alterada.

Per a aquesta raó, es realitzen uns càlculs per 
conèixer el parell i velocitat realitzades per el mo-
tor en l’eix final en funció de dues velocitats ini-
cials diferents:

       - Per a una V.inicial de 150 r.p.m.

       - Per a una V.inicial de 300 r.p.m.

D’aquesta manera, i segons el gràfic presentat 
els parells inicials seràn aproximadament:

       - Un P.inicial de 44 N·cm.

       - Un P.inicial de 28 N·cm.

Fig. 19 Esquema de forces 

Fig. 20 Resposta del parell motor
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Les velocitats segons les reduccions presentades segueixen la següent forma:

Aplicats els valors, establerts, obtenim unes velocitats finals de:

Com es pot observar, la reducció comporta una disminució de la velocitat molt alta. A canvi, es poden 
observar els avantatges produïts en el valor del parell. 

Els parells segons les reduccions presentades segueixen la següent forma:

Aplicats els valors, establerts, obtenim uns parells finals de:

Cal tenir en compte, que per conèixer la força realitzada per l’eix del corró sobre la pastilla, és necessari 
conèixer quin és el diàmetre del corró. D’aquesta forma, i seguint la fòrmula presentada anteriorment:
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I aplicant el valor, sent 44 mm el diàmetre del co-
rró, obtenim unes forces de:

Com es pot observar, el valor objectiu establert 
anteriorment de 150 N es troba dins del rang de 
velocitats calculat, d’aquesta forma, i fent ús de 
diferents assajos amb el prototips inicials, s’es-
tablirà de forma empírica el valor final, per tal de 
mantenir la millor relació possible entre força i ve-
locitat.

Un cop coneguts alguns factors que poden resul-
tar d’interés per al disseny del producte, es ge-
neren tres prototips, previs al prototip final, que 
busquen concloure algunes característiques de 
forma empírica.

Algunes de les preguntes sorgides i que busquen 
trobar una solució són, per exemple:

El sistema de corrons pot ser un sistema fiable 
per a la trituració per mitjà del prensat? O cal re-
pensar el disseny inicial?

A quina distància mínima han de trobar-se els 
últims corrons perquè el medicament aparegui 
completament triturat?

Quin grau d’obertura han de seguir els nivells de 
corrons perquè el triturat sigui gradual?

3.8 Prototips inicials i 
validacions

Ús d’una bossa de plàstic o un sobre de paper? 

Quin tindrà major resistència?

Quin tindrà més tracció?

Cal grafilar els corrons per a obtenir més tracció?

És factible el disseny electrònic proposat, fent ús 
d’Arduino?

A quin rang de seguretat s’estableix que l’utra-
sons detecti l’entrada de la bossa?

Quanta estona es manté el dispositiu en marxa, 
desde que la bossa entra fins que s’expulsa?

Així doncs, i tractant de respondre totes aquestes 
qüestions, es dissenyen els tres prototips previs:

El primer prototip es dissenyarà per tal de solu-
cionar les preguntes més bàsiques del disseny 
de corrons, responent a la pregunta de si el sis-
tema de trituració per mitjà de corrons aporta els 
resultats esperats.

El segon prototip busca conèixer altres factors 
com la corroboració de distàncies entre corrons, 
assumptes de tracció, material de la bossa, etc.

El tercer, i últim, prototip busca respondre totes 
les qüestions de l’àmbit electrònic, realitzant el 
codi i connexionat necessaris per a que el siste-
ma funcioni.
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3.8.1 Prototip -1-

Així doncs, el primer prototip consisteix en la va-
lidació del sistema de trituració per part del siste-
ma ideat de prensat a partir de corrons. D’aques-
ta manera, es realitza un prototip per mitjà d’una 
estructura bàsica de fusta i dos corrons.

El prototip consisteix en la creació d’una estructu-
ra on es presenten els corrons a diferents distàn-
cies de separació i l’introducció de la medicació 
através d’aquests dins d’una bossa mentre giren 
de forma manual.

Així es pretèn observar i resoldre els dubtes sor-
gits respete diferents qüestions, com el compor-
tament de la pastilla al ser prensada, les distàn-
cies òptimes per a cada nivell, la tracció dels 
corrons respecte la bossa o bé la resistència de 
la bossa en diverses situacions.

El material utilitzat és:

 - Dues làmines de fusta aglomerada de  
   10mm de gruix.

 - Dos tubs d’acer de diàmetre 40mm.

 - Pastilles base de mida estàndard

 - Bosses resellables de plàstic.

 - Sobres de paper.

Les distàncies comprovades entre corrons han 
estat en ordre ascendent: 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 
4 mm, 5 mm i 7mm.

En el transcurs d’aquestes proves amb el dispo-
sitiu s’han obtingut conclusions que resolen algu-
nes de les questions establertes. 

D’aquesta forma s’ha pogut comprovar en el sis-
tema que:

- El sistema de corrons promet ser un mètode de 
trituració factible, que comprimeix la pastilla als 
nivells esperats i obtenint una solució final en for-
ma de pols.

- La bossa que conté la medicació només ha patit 
durant el procés en la distància de 1 mm entre 
corrons.

- La tracció ha resultat ser major amb el sobre de 
paper, però la resistencia ha estat més alta amb 
la bossa de plàstic. Al no obtenir cap conclusió, 
altres proves de tracció seràn realitzades en ver-
sions futures del prototip.

- Les distàncies òptimes entre corrons del primer 
nivell al tercer nivell són respectivament: 5 mm,
2 mm i 1.5 mm. Resultant el triturat de forma gra-
dual i menys invasiva.

- La força necessària per a realitzar el trencament 
i trituració és alta, però tot i així el material usat en 
els corrons (acer) és excessiu i pot ser substituït 
per un material de més baix pes i preu, encara 
que sigui de menor resistència.

Fig. 21 Representació gràfica del Prototip -1-
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3.8.2 Prototip -2-

A continuació es posen a prova algunes funcio-
nalitats bàsiques del disseny conceptual en un 
segon prototip.

El prototip consisteix en la creació d’una estructu-
ra vertical on es presenten els corrons a diferents 
distàncies de separació organitzats en els tres 
nivells de triturtació. Una bossa on es contenen 
les pastilles, entra per la zona superior i travessa 
cada nivell de corrons, mentre aquests es giren 
de forma manual.

El material utilitzat és:

 - Dues làmines de fusta aglomerada de  
   10mm de gruix.

 - 6 tubs d’acer de diàmetre 40mm.

 - Pastilles base de mida estàndard.

 - Bosses resellables de plàstic.

 - Sobres de paper.

Es posen a prova diferents conceptes per a ob-
servar la seva viabilitat i també per conèixer el 
comportament del sistema de forma pràctica.

Així, es vol concloure si efectivament la bossa 
pot per si sola i per mitjà de la gravetat, seguir 
una trajectòria a través dels diferents nivells de 
corrons, també si és necessari el grafilat dels co-
rrons per a obtenir més tracció, quin material és 
el més idoni per a les bosses, i finalment si els 
nivells establerts de separació entre corrons rea-
litzen correctament la funció de trituració.

En el transcurs d’aquestes proves amb el dispo-
sitiu s’han obtingut conclusions que resolen algu-
nes de les questions establertes. 

D’aquesta forma s’ha pogut comprovar en el sis-
tema que:

-La bossa manté la trajectòria de manera autòno-
ma entre els diferents nivells de corrons.

- És necessari un grafilat en la superfície dels co-
rrons per a augmentar la tracció amb la bossa.

- Tot i obtenir grans resultats amb ambdos mate-
rials, els sobres de paper han presenten una ma-
jor tracció i una menor probabilitat de patir danys 
durant el premsat de la medicació.

- Els nivells de separació establerts entre corrons  
han estat posats a prova i han proveït resultats 
positius.

Fig. 22 Representació gràfica del Prototip -2-
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3.8.3 Prototip -3-

Al contrari que en el prototip nº 2, el qual signifi-
cava una millora i un pas endavant respecte les 
validacions executades en el prototip nº 1, el ter-
cer prototip procura posar en pràctica tot el siste-
ma electrònic del qual farà ús el dispositiu.

Aquest sistema electrònic té com a funció la de-
tecció automàtica de l’entrada d’una bossa dins 
el sistema de corrons, l’activació del motor que 
permet el seu gir, i finalment aturar el dispositiu 
quan la bossa ha estat expulsada del sistema.

Per a fer-ho, es fan ús dels següents materials:

 - Una placa de microcontrol Arduino UNO

 - Sensor d’ultrasons HC SR-04

 - Una protoboard

 - Un motor pas a pas NEMA17

 - Un controlador per a motor DRV8825

 - Cables de connexió “Jumpers“

 - Una font d’alimentació de 12V

La placa de microcontrol d’Arduino ens permet 
exercir un control a diferents perifèrics tant d’en-
trada d’informació com de sortida, seguint una 
lògica establerta produïda per mitjà de codi de 
programació basat en llenguatge C#. 

D’aquesta manera, tots els perifèrics es troben 
connectats a Arduino, el qual processa les infor-
macions obtingudes i activa els dispositius se-
gons la lògica establerta.

Un cop establerta la lògica, només necessita una 
presa de corrent per a iniciar-se el programa in-
definidament.

El sensor d’ultrasons HC SR-04 permet conèixer 
el temps que triga una ona d’ultrasons a trobar-se 
amb un obstacle i retornar. Una membrana gene-
ra una ona, i l’altre en rep el eco produït.

Un cop obtingut aquest valor i coneixent la velo-
citat a la que es desplaça el so, es poden realit-
zar els càlculs per obtenir respecte el temps, una 
distància. Per tant, i degut al ús que se li otorgarà 
a aquest perifèric durant el projecte, es podria 
considerar el sensor d’ultrasons com un distan-
ciòmetre.

Aquest distanciòmetre permetrà medir a l’entra-
da del dispositiu si la distància varia en algun mo-
ment (la bossa actua com a obstacle) i per tant 
cal activar o no el sistema.

Fig. 23 Representació gràfica del Prototip -3-

Fig. 24 Funcionament del sensor HC SR-04
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Un cop detectat el obstacle, Arduino processa la 
informació i activa el motor pas a pas NEMA17.

El motor pas a pas és un tipus de motor de dos 
bobines molt utilitzat amb Arduino, en projectes 
on es requereix precisió i control en el gir, tals 
com impressores 3D, però també on es requereix 
cert parell com en dispositius per a mecanitzats 
de control numèric.

Per al l’ús del motor, és necessari un controlador 
entre el motor i la placa d’Arduino. Concretament 
utilitzarem un DRV8825. Aquest controlador tam-
bé permet l’alimentació necessària del motor a 
12V i 0.6A, que resulta ser superior a la submi-
nistrada per els pins de connexió d’Arduino (5V 
i 0.04A).

Una placa de protoboard ens permet generar les 
connexions entre els diferents controladors i pe-
rifèrics, permetent realitzar proves i validacions.

Les connexions del distanciòmetre a la placa 
d’Arduino consisteixen en una presa de corrent 
de 5V i Ground per a l’alimentació, i Trigger i Echo 
per a l’informació.

Les connexions per al controlador, el motor, l’Ar-
duino i la font d’alimentació han estat establertes 
seguint el esquema mostrat a continuació:

Així doncs, un cop generat el codi i introduït a la 
placa, s’ha pogut comprovar el correcte funcio-
nament dels perifèrics i les lògiques establertes.

El següent pas és la unió dels bons resultats ob-
tinguts en els prototips 2 i 3 en un sol dispositiu. 
És necessari generar un sistema d’engranatges 
que uneixi els diferents corrons, per tal que girin 
solidaris i a la mateixa velocitat, a partir del gir 
del motor.

El prototip nº 4 és el prototip final, el més proper a 
un dispositiu final, i per tant resultarà ser el primer 
prototip amb capacitat autosuficient per a realit-
zar la trituració segons els objectius establerts.

Fig. 25 Esquema de connexions per a un motor stepper 
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TIM (Triturador Integrat de Medicació) és el pro-
totip nº4, i és el primer prototip del dispositiu final 
de trituració.

Aquestes són les característiques i funcions del 
prototip final:

4.1.1 Funcions

1. Triturar pastilles en forma de comprimit  de for-
ma efectiva: obtenint al final del procés, la medi-
cació en forma de pols.

2. Procés ràpid: el disseny del producte té també 
com a funció el disminuir el temps de preparació 
de la medicació, per tant, el procés ha de simpli-
ficar en tot el possible la trituració de les pastilles, 
sempre en funció de la resta d’objectius a com-
plir.

3. Baix esforç físic: Un sistema automatitzat evita 
l’esforç físic de l’usuari, obtenint la trituració de 
forma automàtica.

4. No contaminar el recipient amb altres medica-
cions: l’ús de bosses evitarà contaminar el me-
canisme de trituració, el que permetrà efectuar 
varis cicles sense necessitar netejar el dispositiu 
en cada procés.

5. No perdre material en el procés: les bosses 
també permetran contenir la medicació en un 
element estanc al llarg del procés, el que evitarà 
trasbalsaments innecessaris i pèrdua en el con-
tenidor.

4.1.2 Components principals

Es pot dividir els components utilitzats per al dis-
positiu en dues vessants ben diferenciades:

1. Sistema electrònic respectiu al control i movi-
ment: 
 1 - Targeta integrada Arduino UNO 
 1 - Sensor per ultrasons HC-SR04
  * - Cables de connexions electròniques  
   “jumpers”.
 1 - Protoboard
 1 - Motor pas a pas “Stepper” NEMA 17
 1 - Driver de control DRV8825
 1 - Font d’alimentació

2. Sistema mecànic i estructura:

 6 - Corrons
          12 - Eixos
          12 - Engranatges
 6 - Rodaments 6200
 5 - Rodaments 608RS
 1 - Estructura o bancada

4.1.3 Materials

Els materials utilitzats per al prototip final han de 
complir amb la duresa i resistència necessària 
per a poder triturar una pastilla en el seu inte-
rior. D’aquesta forma, l’ús d’acer inoxidable per 
als corrons suposa un material desproporcionat 
segons el conclòs en les validacions efectuades. 
L’ús de nylon, no només per la seva resistència 
sinó també per el baix preu i la baixa densitat,  
permet una disminució del pes total del dispositiu 
resultant un vàlid candidat. L’estructura i el sis-
tema d’engranatges han de suportar també una 
alta força, i al tractar-se d’elements de precisió, 
és més favorable l’ús d’elements d’acer.

L’ús de nylon ha estat seleccionat per la favorable 
realcio que presenta entre preu contra el seu límit 
elàstic i densitat.

4. TIM - Prototip Final

4.1 Especificacions   
tècniques del prototip Fig. 26 Gràfic selecció de Nylon

Fig. 27 Gràfic selecció de fusta DM
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A més d’aquesta relació però, també ha estat 
seleccionat per la facilitat de mecanitzat que 
presenta, resultant ser un element material molt 
comú per a aquest tipus de funcions.

Per a l’estructura del prototip ha estat seleccionat 
material de baixa densitat, amb certa resistència 
i de fàcil mecanitzat. Per a aquesta raóm s’ha se-
leccionat realitzar aquests elements de fusta.

Segons el gràfic obtingut, la fusta que presenta 
un preu més baix en relació als limits establerts 
de densitat i límit elàstic és fusta aglomerada o 
de contraxapat. D’aquest tipus, s’ha seleccionat 
la fusta de DM, que permet un fàcil mecanitzat, i 
una molt alta precisió sense estellat. La fusta de 
DM és molt comú en estructures de baix pes que 
han de suportar una certa resistència.

La carcassa externa de protecció pot ser gene-
rada per injecció de plàstic fent ús de polipropilè 
(PP) o ABS.

Tot i així, aquesta informació pot resultar inte-
ressant per a un producte final, en canvi per als 
prototip serà necessari adaptar els recursos mit-
jançant materials de prototipat.

El funcionament del sistema en el seu interior con-
sisteix en l’ús de corrons organitzats a diferents 
nivells situats de forma vertical. Un sistema d’Ar-
duino per mitjà d’un sensor d’ultrasons detectarà 
l’entrada de medicació i activarà automàticament 
un sistema d’engranatges controlats per un motor 

4.2 Funcionament i     
interfície d’usuari

D’aquesta forma, el prototip exerceix com a de-
mostració d’un dispositiu final, triturant una pas-
tilla amb una duresa a escala dels materials 
utilitzats, i economitzant qualsevol element estric-
tament estètic, com les proteccions externes.

4.1.4 Fabricació i muntatge

Respecte als recursos de fabricació (directament 
units als materials) han d’estar guiats per la pro-
ducció d’un prototip. Aquest haurà de realitzar-se 
mitjançant mètodes bàsics per part de l’estruc-
tura.

L’ús d’alumini ens proporcionarà els elements es-
tructurals necessaris. 

La compra externa de diferents elements tècnics 
de baix fregament permetran evitar augmentar el 
parell necessari per part del motor i disminuir així 
la resistència.

També seran utilitzats elements metàl·lics per als 
engranatges i corrons. Com s’ha comentat ante-
riorment per als components electrònics es dis-
posarà del sistema Arduino com a element princi-
pal, sumat a certs complements electrònics.

El muntatge de l’element, per altra banda, es ba-
sarà en una bancada on es contindrà tots els ele-
ments necessaris per al funcionament i muntatge 
de la màquina.

En qualsevol cas, es tracta d’un element estàtic 
on el muntatge només afectarà a la instal·lació 
d’aquest, sense requerir cap acció per part del 
professional al càrrec.

Fig. 26 Gràfic selecció de Nylon

Fig. 27 Gràfic selecció de fusta DM
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4.3 Plànols, codi i      
diagrama electrònic

Posteriorment, és aconsellable l’annexió d’una 
carcassa externa que suposi, no només un ele-
ment estètic, sinó també un element de seguretat 
per a l’usuari.

Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’estructura i 
el sistema de corrons no és l’únic que defineix el 
concepte, també hi és present el sistema elec-
trònic.

Per a comprendre, i fer més entenedor el conjunt, 
el sistema electrònic i el cablejat necessari no ha 
estat representat en els plànols, excepte però, la 
presència del motor i el reductor. 

En canvi, el circuit electrònic i les connexions es-
tablertes han estat simplificades i exposades per 
mitjà d’un esquema generat digitalment, que aju-
da a comprendre l’estructura i el posicionament 
necessari per al funcionament de cada compo-
nent.

A més d’aquest esquema de connexió, per a 
que el sistema electrònic funcioni correctament, 
és necessari la programació interna de la placa 
d’Arduino, per tal que comprengui els inputs, i 
per mitjà de la lògica interna establerta, generi 
els outputs corresponents.

Així doncs, es mostrarà a continuació i per ordre:

 1. Plànols de conjunt, explosionat i llista  
 de materials

 2. Plànols de detall de cada component.

 3. Diagrama del connexionat electrònic

 4. Codi generat per a Arduino

Tots aquests elements serveixen per a establir i 
mostrar de forma concreta cada element o cada 
factor necessari per a la creació del prototip fun-
cional, i seguint aquesta pauta marcada, es ge-
nerarà de forma empírica el prototip final.

Aquest prototip té com a objectiu exemplificar, 
per mitjà de materials i processos de fabricació 
lluny d’un espai tècnic, les possibilitats i les ca-
pacitats del disseny realitzat en una mostra mo-
dèlica.

A continuació, es presenta de forma precisa cada 
element present i la seva posició en el prototip fi-
nal del producte.

Per a fer-ho, es mostra el conjunt bàsic del dis-
seny, un explosionat d’aquest amb una llista de 
materials i plànols específics de cada peça fabri-
cable o de cada element comercial necessari per 
a la conclusió del conjunt.

Així doncs, es presenta en ordre, el conjunt i l’es-
pecejament del prototip i a continuació, les parts 
o els subconjunts que el formen, indicant dimen-
sions materials i quantitats, però també proveïdor 
o referència en cas de tractar-se d’elements ja 
existents o comercials.

Aquests plànols ajuden a entendre de forma cla-
ra cada part que forma el disseny final, i les di-
mensions que ocupa, tot i així, cal destacar que 
descriu únicament l’estructura completament 
funcional del prototip, aquells components justos 
i necessaris per al funcionament del producte, i 
en cap cas mostra l’estètica final del producte.

pas a pas. Una bossa on es conté la medicació 
és introduïda per una escletxa situada a la zona 
superior del dispositiu. La bossa és tractada per 
els diferents nivells de corrons, i finalment és ex-
pulsada per una sortida situada en un dels late-
rals del dispositiu.

El procés a seguir per al professional doncs con-
sisteix en introduir la medicació dins una bossa 
d’alta resistència i estanca. Seguidament intro-
duir la bossa per l’escletxa superior.

El dispositiu detecta la bossa, s’encén, realitza el 
procés de trituració, expulsa la bossa i es para, 
tot de manera autònoma i automàtica. D’aquesta 
forma, el professional només ha de recollir la bos-
sa i bolcar el material en els envasos de plàstic 
personalitzats per a cada pacient.
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MATERIAL:QUANTITAT:

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

MATERIAL:

1:2 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Conjunt

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 1

CONJUNT 1 1:2 -



44

MATERIAL:QUANTITAT:

6
12

5

3

4

7

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Placa lateral 1
2 Conjunto rodillo 6
3 Eje Motor 1
4 Conjunto Motor 1
5 Conjunto eje auxliar 5
6 Placa lateral sim. 1
7 Soporte motor 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

MATERIAL:

1:3 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Explosionat

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 1

EXPLOSIONAT 1 1:3 -

6
12

5

3

4

7

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Placa lateral 1
2 Conjunto rodillo 6
3 Eje Motor 1
4 Conjunto Motor 1
5 Conjunto eje auxliar 5
6 Placa lateral sim. 1
7 Soporte motor 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

MATERIAL:

1:3 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Explosionat

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 1
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MATERIAL:QUANTITAT:
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3

2

4

1

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Eje Rodillo 1

2 Engranaje M1 Z44 1

3 Rodamiento 6200 2
4 Nylon rodillo 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

MATERIAL:

1:1 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Conjunto Rodillo

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 6

MATERIAL:QUANTITAT:

CONJUNTO RODILLO 6 1:1 -

3

2

4

1

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD
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1:1 VERSIÓ:
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- Triturador Integrat de Medicació

Conjunto Rodillo

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 6
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- Triturador Integrat de Medicació

Conjunto Rodillo

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 6
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Element Comercial
Proveïdor: Chiaravalli
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2:1 VERSIÓ:
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Projecte:
A4

Acer Triturador Integrat de Medicació

Engranaje M1 Z44

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 6

MATERIAL:QUANTITAT:

ENGRANAJE M1 Z44 6 2:1 ACER
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Element Comercial
Proveïdor: Torras Suministros Industriales
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- Triturador Integrat de Medicació

Rodamiento 6200

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 12

MATERIAL:QUANTITAT:

RODAMENT 6200 12 2:1 -
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ESCALA: 1.0
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MATERIAL:QUANTITAT:

NYLON RODILLO 6 1:1 NYLON
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MATERIAL:QUANTITAT:

2

1

Elements Comercials
Proveïdor: Adafruit

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 Motor NEMA 17 1

2 Reductor 17HS19-1684S-PG5 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

MATERIAL:

1:1 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Conjunto Motor

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 1

CONJUNTO MOTOR 1 1:1 -

2

1

Elements Comercials
Proveïdor: Adafruit

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 Motor NEMA 17 1

2 Reductor 17HS19-1684S-PG5 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

MATERIAL:

1:1 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Conjunto Motor

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 1
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2

3

1

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Eje auxiliar 1

2 Rodamiento 608RS 2
3 Engranaje M1 Z22 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F
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2
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1

1

MATERIAL:

1:1 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Conjunto eje Auxiliar

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 6

MATERIAL:QUANTITAT:

CONJUNTO EJE AUX 6 1:1 -

2

3

1

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Eje auxiliar 1

2 Rodamiento 608RS 2
3 Engranaje M1 Z22 1
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C C

D D

E E

F F
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3

3

2

2

1

1

MATERIAL:

1:1 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Conjunto eje Auxiliar

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 6
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Referència plànol:

Projecte:
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Acer Triturador Integrat de Medicació

Eje Auxiliar

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 6

MATERIAL:QUANTITAT:

EJE AUXILIAR 6 1:1 ACER
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Element Comercial
Proveïdor: Torras Suministros Industriales

A A
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D D

E E
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MATERIAL:

2:1 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Rodamiento 608RS

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 10

MATERIAL:QUANTITAT:

RODAMENT 608RS 6 1:1 -

Element Comercial
Proveïdor: Torras Suministros Industriales
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2:1 VERSIÓ:

Referència plànol:
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A4

- Triturador Integrat de Medicació

Rodamiento 608RS

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 10

Element Comercial
Proveïdor: Torras Suministros Industriales
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MATERIAL:

2:1 VERSIÓ:

Referència plànol:

Projecte:
A4

- Triturador Integrat de Medicació

Rodamiento 608RS

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 10
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Element Comercial
Proveïdor: Chiaravalli
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A4

Acer Triturador Integrat de Medicació

Engranaje M1 Z22

ESCALA: 1.0

QUANTITAT: 6

MATERIAL:QUANTITAT:

ENGRANAJE M1 Z22 6 2:1 ACER
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- Diagrama i connexionat electrònic -

Fig. 28 Diagrama de connexions
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#include <NewPing.h>

#include <Stepper.h>

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 10;

int distance;

int tiempo=0;

Stepper Motor (200,2,3);

NewPing Sonar(trigPin, echoPin);

 void setup() {

    Motor.setSpeed(150);

    Serial.begin(9600);

 }

 void loop() {

    delay(5);

    distance=Sonar.ping_cm();

       if (distance<7){

          while(tiempo<10){

          Motor.step(250);

          tiempo++;

          }

       tiempo=0;

       }

 }

- Codi de programació per a Arduino -

S’inclouen les llibreries que se’n fan ús en el codi. 
El periféric d’ultrasons i el motor respectivament.

S’estableixen les variables o bé usades en el codi 
per a càlculs o bé per establir constants en els 
pins de connexió.

S’indiquen els pins de connexió dels perifèrics i 
les característiques internes d’aquests.

* Part de codi que s’executa una sola vegada

S’estableix la velocitat a actuar del motor i la 
connexió via port sèrie a l’ordinador

* Part de codi que s’executa en constant bucle

Es prenen mesures de forma constant i 
s’en comprova l’entrada d’un obstacle 
que la disminueixi

Gira el motor durant un període

*Aquesta part de codi només 
actua si es detecta la bossa, sinó 
segueix prenent mesures fins a 
fer-ho.

Fig. 29 Engranatge amb presoner
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A continuació caldrà ubicar els subconjunts en 
les plaques laterals per al que es realitzen els es-
pais corresponents. 

Per a simplificar el procés, resulta de gran utilitat 
col·locar la placa lateral de forma horitzontal i ubi-
car els subconjunts en els extrems on es troben 
els engranatges en cada localitat. A continuació 
a sobre dels subconjunts, col·locar la placa late-
ral simètrica.

Per tal de dotar de més consistència el conjunt 
creat és recomanable, tot i que no necessari, la 
incorporació de dos tirants a l’estructura que eviti 
alguna separació entre plaques. Les toleràncies 
entre els rodaments i els seus allotjaments hau-
rien d’evitar de forma simple aquesta separació, 
però  la integració dels tirants proporciona més 
robustesa i consistència al conjunt.

4.4 Generació del proto-
tip funcional

Seguint les indicacions establertes en els apar-
tats anteriors, fent ús de la llista de materials es-
tablerta, plànols, esquemes de connexió i mun-
tatge, així com també el codi de programació per 
a electrònica, es construeix el corresponent pro-
totip funcional.

Així doncs, a continuació s’explicarà pas a pas, 
el procés de generació d’aquest prototip funcio-
nal per tal de conèixer el seu muntatge.

Partint de la base que es posseeixen tots els ele-
ments descrits, el primer pas del muntatge és 
consolidar els subconjunts corresponents als ei-
xos, anomenats:

 - Conjunto Rodillo
 - Conjunto Eje Auxiliar

En aquests subconjunts s’uneixen els elements 
comercials o els corrons a eixos d’acer.

Per a fer-ho, es realitzen orificis en els engranat-
ges o els corrons per tal d’introduir un presoner 
que eviti la rotació entre l’eix i l’element subjectat.

Els rodaments són fixats solament per tolerància, 
i no fan ús de cap element complementari de  
subjecció.

Fig. 29 Engranatge amb presoner

Fig. 30 Estructura marcada

Fig. 31 Estructura amb rodaments
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El seguent element a fixar en aquesta estructura 
és el sensor d’ultrasons. Es col·loca en la zona 
superior del dispositiu, abans del primer nivell de 
corrons.

Per a fer-ho, es solden els cables en els 4 pins de 
connexió del perifèric, i a continuació, i per mitjà 
de cola calenta, s’adhereix el dispositiu en una 
de les parets laterals.

Per a completar el connexionat electrònic, es 
connecten els cables provinents del motor, del 
sensor d’ultrasons i de la placa d’Arduino a una 
protoboard seguint l’esquema de muntatge mos-
trat anteriorment.

L’últim pas, consisteix en l’introducció del codi o 
lògica interna en la placa d’Arduino.

Per mitjà de connexió USB i establint la commu-
nicació per port sèrie, s’introdueix el codi mostrat 
anteriorment a la memòria interna de la placa.

Si la placa i la font d’alimentació estan connectats 
a una presa de corrent, el dispositiu ja es troba 
llest per a iniciar el seu funcionament.

La forma present és molt propera al producte fi-
nal, però tot i així encara falten aproximadament 
la meitat dels components, en aquest cas, els 
components electrònics.

El primer pas per al muntatge electrònic consis-
teix en l’ultimació del sistema d’engranatges. Un 
engranatge no ha estat col·locat encara, degut a 
que l’engranatge motriu es troba unit directament 
a l’eix del motor.

Es posiciona doncs l’engranatge en la posició co-
rresponent, es situa el motor en el costat oposat 
de la placa lateral i s’hi introdueix l’eix per l’orifici.

A continuació, es fixa el conjunt per mitjà d’un 
presoner, tal com s’ha realitzat amb la resta d’ei-
xos anteriors.

El proper pas és l’introducció del motor dins el 
Suport Motor que el manté en l’alçada i posició 
correcta per al seu funcionament. En el cas del 
prototip generat s’ha decidit consolidar tots els 
elements sota una base comú, d’aquesta forma 
s’ha connectat les dos parts per a aconseguir un 
conjunt total.

Fig. 32 Prototip 4 (part mecànica)
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A més, també es pretèn buscar evocar idees i va-
lors a l’usuari mitjançant només la forma. Seuida-
ment també d’analitzarà el seu disseny gràfic. Els 
valors que es busquen transmetre a l’usuari són:

- Una presència sòlida i consistent.

- Estanqueitat i protecció

- Seguretat

- Útil i eficaç

- Corporatiu

D’aquesta forma s’inicia una pluja d’idees que 
busquen complir amb les demandes establertes. 
Seguidament, es combinen algunes d’aquestes 
idees obtingudes per tal d’obtenir un disseny es-
tètic definitiu.

4.5 Estètica del produc-
te final

Degut a que en aquest projecte es genera un 
prototip funcional, que busca únicament exem-
plificar el funcionament del sistema dissenyat, no 
es planteja la fabricació de la carcassa externa, 
que tot i tambe resultar un element de seguretat, 
la seva principal funció és pràcticament estètica.

Tot i així, i per tal de presentar l’aspecte del pro-
ducte en un possible dispositiu final, es realitzat 
una carcassa externa que cobreix el sistema ob-
servat anteriorment en els plànols del projecte.

Aquesta carcassa externa de protecció pot ser 
generada per injecció de plàstic fent ús de poli-
propilè (PP) o ABS, el qual conta amb més resis-
tència en funció de les dimensions de les protec-
cions. Tanmateix, el seu disseny pot ser variable 
així com també el seu material. 

Es realitza en estudi morfològic del producte, per 
tal de conèixer les formes que resultin de major 
interés per a al disseny d’aquest element, tot i així 
es considera com un element usat únicament per 
a la presentació del producte, que busca mostrar 
una possible aparença del producte en un estat 
final.

Es plantegen diferents idees per a la forma de la 
carcassa, pensades per a cobrir diferents con-
ceptes. Alguns d’aquests conceptes que s’han 
tingut en ment a l’hora de generar aquesta pluja 
d’idees és:

- Un aprofitament màxim del espai.

- Una presència estanca i de protecció.

- Estètica higiènica i estèril.

- La situació del producte.

- Possiblitat d’objecte mòvil.

Pluja d’ide
es

Descartem formes circulars, 
per a simplif           icar la situació 
del producte en l’espai.

1er Concepte:
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Aprof tament de l’espai, però 
genera forma irregluar, lluny 
de la consistència buscada.

2on Concepte:

La cara circular indica la part 
delantera del producte, però 
el seu ús és lateral, el que 
comporta falta d’ergonomia per 
a l’usuari. Tot i així compleix 
tots els elements establerts.

4rt Concepte:

Sòlid, consistent, segur, útil, 
fàcil situació i elements cor-
poratius. Tot i així l’estètica 
és marcada per la estanquei-
tat i és apropiat evitar les 
formes tant rectes i evocar a 
una major utilitat.
Concepte f nal

Es compleixen tots els objec-
tius i permet una facil situa-
ció d’elements corporatius.

Fig. 34 Sketches estètics

i

3er Concepte:

i
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Una ranura en la cara superior, per on s’intro-
dueixen les bosses, i una ranura lateral per on 
s’expulsa la bossa amb el material ja triturat.

La forma escollida per al dispositiu busca asig-
nar-se un espai en la zona de farmàcia o fins i 
tot en els carros de subministrament. Les formes 
rectes han estat elegides per a que convidi a 
l’usuari a situar-lo o bé contra la paret o bé en 
una de les cantonades del carro.

És en aquest element on s’han representat alguns 
elements gràfics. 

En aquest cas, els elements han estat escollits 
seguint la imatge corporativa marcada per Parc 
Taulí. 

El logotip identificatiu de l’hospital és present en 
un dels laterals mentre que en la cara frontal duu 
un missatge que descriu el dispositiu.

Els colors corporatius, són presents en gran part 
del dispositiu, on dues franges que n’hi fan ús fan 
acte de presència tant per la zona frontal, poste-
rior com superior.

Així doncs, el disseny elegit busca una complir 
amb els conceptes presentats, i procura aplicar 
la millor relació entre conceptes que puguin con-
tradir-se en algun sentit.

Les formes circulars han estat descartades per 
tal de simplificar la inclusió dels posteriors ele-
ments corporatius, per a ajudar a la situació del 
producte i per aconseguir un major aproditament 
del espai.

Un aprofitament del espai extrem però, compor-
tava una forma irregular del producte, que es tro-
ba lluny de generar una presèncis sòlida i con-
sistent.

Una regulació d’aquesta forma, per a disminuir 
la forma irregular obtinguda, genera uns solució 
plausible, amb un compliment de quasi bé tots 
els objectius proposats, tanmateix acaba sent 
descartada degut a que genera una confusió a 
l’usuari, resultant un problema en quant a el posi-
cionament del producte. La seva forma a més no   
convida a considerar-lo un element mòvil o que 
pugui ser situat en elements mòvils com els ca-
rros. 

Una forma simple, totalment cuadrada, resulta 
ser la forma que millor s’adapta al dispositiu, no 
genera problemes de posicionament i no suposa 
una gran pèrdua d’espai desaprofitat.

A més, la seva forma evoca a l’idea d’un produc-
te sòlid i consistent, segur i amb fàcil inserció 
d’elements corporatius.

Una petita variació en la zona superior, permet 
un millor aproditament del espai, sense que això 
variï els valors obtinguts aneteriorment, resultant 
ser un concepte més útil i eficaç.

D’aquesta forma, l’element creat consta de dues 
peces unides per mitjà de clipatge.

La primera resulta com a base del sistema intern 
creat, és l’habitatge del conjunt, i dota de consis-
tència l’estructura.

La segona és l’element que protegeix el sistema, i 
encaixa, per mitjà de clipatges, amb la base infe-
rior. La seva forma cobreix tot el dispositiu, similar 
a un cubicle tancat, però amb la presència de 
dues ranures. 

Fig. 35 Logotip de Parc Taulí
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Fig. 36 Render isomètric

Fig. 37 Render frontal

Analitzant el disseny gràfic elegit, es pot ob-
servar l’ús d’elements simples que aporten un 
disseny net i poc carregat visualment.

L’ús del color blanc com a base, resulta clau 
per al propòsit d’aludir un ambient higiènic i 
estèril. Aquest color és molt utilitzat en altres 
elements mèdics presents en farmàcies o hos-
pitals, degut a aquest factor.

L’ús dels colors corporatius presents en les 
franges verticals, aporta un contrast i una 
presència del centre en el dispositiu. Aquests 
colors poden ser intercanviats per la imatge 
corporativa del centre desitjat, així com també 
el logotip present en el lateral del producte.
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En cas de buscar-se un aprofitament de l’es-
pai, la forma del dispositiu podria variar-se, 
per tal de ajustar-se més al sistema intern, i 
evitar espais buits dins l’estructura.

Tot i així, el disseny d’un producte amb forma 
rectangular, encara que algunes cantonades 
obtinguin un arrodoniment, aporta visualment 
un dispositiu sòlid, amb més presència, que 
evoca la idea d’una eina segura i eficaç.

Fig. 38 Render Lateral

Fig. 39 Dimensions del producte
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La preparació i subministrament de pastilles mar-
ca de forma clara el dia a dia de la figura d’in-
fermeria al centre. Una dels punts presents en el 
subministrament és la trituració de pastilles per 
a usuaris que no els sigui possible ingerir-les en 
forma de comprimit. El dispositiu utilitzat actual-
ment en aquest procés és el molinet elèctric, i el 
procés a realitzar per a aquest era solament la 
introducció dels comprimits en el molinet, triturar 
la medicació i volcar el contingut en el envàs per-
sonalitzat.

Aquest procés però, significa la contaminació del  
recipient a on es trituren les pastilles, on és ne-
cessari la neteja al final de cada triturat i una pèr-
dua clara de material en intercanviar el material 
entre els envasos.

Amb el disseny realitzat, és necessari afegir un 
punt més en aquest procés de trituració, però 
se’n desprèn un altre. L’ús de bosses per al dis-
positiu significa un element més a realitzar per 
part de les infermeres, tanmateix, aquest punt 
significa no haver de netejar el recipient en cada 
triturat, el que suposa al final, una disminució del 
temps en el procés.

A més, l’ús de bosses és l’element que resulta 
clau en el concepte del producte, resolent les 
dues problemàtiques que el molinet elèctric utilit-
zat fins al moment, no resolia.

Les dimensions i forma del producte, permeten el 
seu posicionament en la situació que ersulti més 
favorable per al usuari, o bé pot ser un element fix 
en el centre d’infermeria, o bé pot col·locar-se en 
els carros de subministrament, per a realiztar un 
triturat in situ, permetent ingerir-se pocs moments 
després del triturat, el que suposa una menor 
pèrdua de propietats per part de la medicació.

Un altre element positiu respecte el disseny rea-
litzat és el preu total del producte, resultant ser 
un element amb un cost ajustat, que pot resultar 
d’interés en el mercat, distribuit en diferents cen-
tres, residències o fins i tot particulars.

La validació del producte amb el prototip final, 
suposa el punt d’inflexió per a culminar l’etapa 
de proves i investigacions, i s’inicia una fase per 
a sentar les bases d’un producte industrialitzable 
i presència en el mercat.

4.6 Resultats i vies de 
producció

Un cop generat el prototip funcional i posat a pro-
va, es comprova el correcte funcionament del sis-
tema de forma empírica.

El prototip -4- és completament funcional, i és una 
mostra de les possibilitats d’un producte final. 
Analitzem doncs, i un cop finalitzat el projecte, 
quins avantatges suposa el producte dissenyat 
respecte els elements presents en la residència, 
quines problemàtiques resol, i quins passos eli-
mina o afegeix al procés del subministrament de 
pastilles.

Els beneficis presentats per la màquina corres-
ponen als objectius establerts en el briefing del 
producte a l’inici del projecte:

- Triturar la medicació de forma efectiva.

- Procés ràpid.

- Baix esforç físic.

- No contaminar el recipient amb altres pastilles.

- No perdre material en el procés.

Aquests beneficis eren presents també en altres 
dispositius usats en el centre i estudiats com a 
antecedents. Tot i així, la presència d’aquests be-
neficis no era present de forma conjunta en un sol 
dispositiu, sinó que cada un d’ells, amb els seus 
mètodes i sistemes, resolien algun dels proble-
mes, sense completar mai tots els objectius.

Així doncs, dels tres dispositius obtinguts per el 
centre, cap d’ells oferia una solució real en tots 
els aspectes demanats. TIM suposa una solució 
real que promet consolidar-se com un producte 
útil i consistent en els objectius establerts.
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El preu obtingut però, consta úniament dell materials i elements utilitzats per al prototip final, resultant ser 
únicament aquells elements estrictament funcionals.

D’aquesta manera, i tot poder-se presentar algunes variacions en els materials ja utiliztats, l’element a 
tenir en compte i el qual no és present en el prototip final, és la carcassa externa.

Degut a això. a continuació es realiztarà un estudi que concreti, d’entre altres coses, el material òptim per 
a la fabricació d’aquest element i el procés de fabricació a realitzar. D’aquesta manera es concreta de 
forma més precisa el cost total d’un possible producte final, considerant-se un volum de mercat a cobrir.

Així doncs, es perfila el possible cost material del producte en cas de realitzar-se una producció en sèrie.

Com ja s’ha comentat anteriorment, el cost del Prototip -4- amb elements que aporten solament el valor 
funcional, sumen un cost material d’aproximadament 250€. Tot i així, per a un producte final, serà neces-
sari la producció d’una carcassa protectora que actua com a element de seguretat i estètic.

La carcassa, mostrada anteriorment, presenta una possible idea inicial de forma i dimensions. Recordem 
que aquesta carcassa externa de protecció pot ser generada per injecció de plàstic, s’ha considerat el 
polipropilè (PP) o ABS, el qual conta amb més resistència en funció de les dimensions de les proteccions. 
Tanmateix, el seu material no ha estat definit com si s’ha establert amb la resta de materials. Per a realitzar 
el estudi pòsterior de fabricació i injecció és totalment necessari establir aquest material de forma precisa.

Fent ús d’un gràfic, s’estudien les variables de densitat i preu respecte el mòdul d’elastitcitat o de Young.
Analiztant la família de materials dels polímers, obtenim un conjunt de materials que reuneixen les carac-
terístiques estudiades, tor i així, és necessari analitzar altres factors que també resulten d’interés.

Fig. 41 Gràfic selecció ABS
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El cost del motllo ve donat per difernets variables, 
de forma aproximada, es presenta el pressupost 
desglossat per a únicament fabricar el motllo 
d’injecció:

El pressupost per a la generació del motlle doncs, 
es veu repartit entre els diferents conceptes amb 
el pes mostrat a continuació, destacant el alt va-
lor del mecanitzat o el disseny inicial.

D’entre altres, es presenten materials com el 
PVC, el polèster el polipropilè o l’ABS. D’aquesta 
manera, es limiten els materials obtinguts en les 
següents variables:

- Polímers termoplàstics

- Resistència

- Comportament a elements de pintura

Aquests valors juntament amb el gràfic presentat 
anteriorment, on s’analitzen el preu, la densitat i 
el mòdul elàstic del material resulten claus per a  
establir el material a seleccionar.

D’aquesta manera, s’obté un sol resultat que 
compleix amb les funcions demanades, aquest 
és l’ABS.

L’ABS és un material fort, tenaç i fàcil de moldejar,  
generalment opac, és usat en cascs, carcasses 
o altres elements de seguretat per a productes 
amb presèncai en la vida quotidiana. 

El seu principal valor afegit respecte altres polí-
mers també presents en aquests productes o per 
el mètode de fabricació de la injecció, com per 
exemple el polipropilè, és per una banda una ma-
jor resistència a cops i forces externes, i per altra 
banda la capacitat de reailtzar elements gràfics 
per pintat en la superfície sense presentar una 
degradació respecte l’ús o el temps.

Així doncs, analitzem quin cost material suma-
ria el producte en cas de produir-se per injecció 
aquest element. 

S’estudiarà el cost del motllo d’injecció, el cost 
del plàstic i el cost del procés d’injecció. Segui-
dament es comprovarà la variació del cost del 
producte en funció de les unitats generades.

PRESSUPOST GENERACIÓ MOTLLE

Concepte                                    IMPORT

Disseny Motllo 10.500 €

Materials 3.700 €

Mecanitzat 33.300 €

Tractament Tèrmic/
Químic 1.000 €

Muntatge y Ajusta-
ment 4.500 €

Pressupost TOTAL 53.000€

Fig. 42 Quadre pressupost motlle

Fig. 43 Pes conceptes motlle
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- Total fabricació

29.034,672 Preu compra de material + 33.360 
Cost injectora = 62.394’67€

D’aquesta manera, si dividim el cost d’injecció 
total per el número d’unitats produïdes, el preu 
unitari per a l’injecció és de:

- PREU UNITARI INJECCIÓ

62.394’67 Total Fabricació / 100.000 Nº unitats = 
0’6239€

Tot i així, i per tal de tenir en compte el cost del 
motllo repercutit en el cost del producte, calcu-
lem el preu unitari d’injecció total:

- PREU UNITARI INJECCIÓ TOTAL

Total Fabricació + Preu motlle / Nº unitats = 
1’1539€

El cost afegit per a la generació de la carcassa 
és baix respecte la resta de components, cal tenir 
en compte però, el gran nombre d’unitats estu-
diades en aquest càlcul, on a més unitats, més 
rentable és el procés d’injecció.

Tanmateix, els valors estudiats presenten un es-
cenari plausible d’un producte estàndard en mer-
cat, i és necessari realitzar un estudi de mercat 
en centres públics i privats, per tal de conèixer 
amb precisió la demanda del producte. Aquest 
estudi definirà, donat el cas si és necessari, i de-
gut al nombre d’unitats, si s’elegeix o no el procés 
d’injecció o un altre procés més acord econòmi-
cament.

Per a poder calcular doncs el cost d’injecció de 
cada unitat, cal fer una estimació del número de 
peces a fabricar, així com altres variables desta-
cables com el pes de la peça, i el preu del mate-
rial utilitzat. 

Així doncs, establim que:

- Nº estimat de peces a fabricar: 100.000

- Nº de peces per cicle: 1

- Temps estimat de cicle: 40 segons

- Volum aproximat de la peça: 127.2009 cm3

- Densitat material (ABS): 1.01 g/cm3

- Preu del material (ABS): 0.00226 €/g

- Preu injectora per hora: 30 €

Càlculs del Preu Unitari

- Pes de la peça:

127,2009 Volum peça · 1,01 densitat = 128’472g

- Pes peces a fabricar:

128’472 Pes peça x 100.000 nº peces fabricar = 
12.847’2Kg

- Preu Compra material:

12.847’2 Pes de peces fab. x 0.00226 preu mate-
rial = 29.034’672€

- Nº hores per a fabricar

40 Temps per fabricar x 100.000 nº peces = 
1.112h

- Cost injectora

1.112 Nº hores per a fabricar x 30 preu injectora 
per hores = 33.360€

La suma del cost material del producte en 

100.000 unitats fabricades és de: 

 253.78€
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- Les dimensions del prototip han estat més ele-
vades de les esperades en el,producte final, l’ús  
de corrons de gran diàmetre ha estat degut al 
diàmetre extern dels rodaments i al diàmetre in-
tern del engranatges, l’ús d’aquests elements pot 
variar-se (han estat elegits per abaratir el cost) i 
pot provocar una generosa disminució del volum 
total.

- La font d’alimentació per al motor és de grans 
dimensions i seria de gran interés buscar una al-
ternativa si es preté, com en el punt anterior, dis-
minuir el volum del dispositiu.

- Els materials utilitzats en el dispositiu són pen-
sats únicament per al prototipatge, tot i l’ús d’ele-
ments de precisió com els engranatges, alguns 
elements de l’estructura com els fabricats fent ús 
de fusta de DM, no resulten recomanables per a 
ambients sanitaris i mèdics esterilitzats.

- L’ús de bosses on introduir la medicació, és un 
pas més que no era present fins ara en el procés 
actual. Un sistema de tancament automàtic d’una 
bossa al introduir-hi la medicació, podria facilitar 
el treball per a l’usuari.

- La farmàcia que subministra el blisters té un dis-
positiu per a generar-los amb un sistema tancat 
a modificacions, tot i així, si es donés la possibi-
litat,  la integració d’un sistema on introduir dins 
de bosses la medicació a triturar de forma au-
tomàtica, també podria ser una possibilitat per a 
facilitar l’ús a l’usuari.

- El motor utilitzat s’ha vist limitat per el pressu-
post establert, però un motor amb més potència 
i per tant amb més parell, podria proveïr de més 
llibertat en la relació parell-velocitat.

- La dificultat en el muntatge i desmuntatge su-
posa un punt de millora, pot ser útil en cas que 
l’usuari desitges realitzar una neteja interna, o bé 
necessités obrir per a retirar una bossa atrapada.

- Per tal de reduïr costos, s’ha eliminat del dis-
seny final del prototip, una làmina situada entre el 
corró i l’engranatge. La seva absència no afecta 
en el dispositiu de forma directa, però suposava 
un element de seguretat per tal que la bossa no 
entrés en contacte amb el tren d’engranatges i 
pogués ser rasgada.

5. Línies d’investigació i 
aspectes de millora
Un cop finalitzat el projecte, i l’obtenció dels resultats esperats, es pot concloure de forma evident el 
gran rang i possiblitat de millora en aquest disseny inicial d’un triturador de pastilles per tal d’assolir la 
forma d’un producte final i comercialitzable.

Aquest projecte finalitza el seu recorregut amb l’establiment del disseny d’un producte, basat en estudis 
i treballs de camp, que aporten la solució a un problema. Tot i així, i tot i indicar un punt de partida per a 
aplicar al problema, no busca equivaldre a la solució final.

Per a aquesta raó, i per tal d’indicar quins punts resulten de gran interès a l’hora de seguir progressant 
les bases que estableix aquest projecte, s’esmenten, per mitjà d’una llista, aquelles noves línies d’inves-
tigació per a aplicar millores o perfeccionaments al disseny presentat.
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Separadament de la problemàtica seguida 
en aquest projecte i de la conclusió i pro-
ductes generats, cal no oblidar un treball de 
camp molt extens, on s’han extret un enorme 
nombre de conclusions, amb aspectes, si-
tuacions i problemàtiques presents al centre.

L’elecció d’un d’aquests conceptes, no ha 
de fer ignorar la gran quantitat de vies d’in-
vestigació per tal d’efectuar millores i bus-
car solucions a cada una elles, per mitjà de 
productes, serveis, o simplement amb una 
organització alternativa.

El treball de camp mostra el rang de treball 
possible que encara queda per recòrrer en-
tre dues ciències com la medicina i la salut 
amb l’enginyeria, un vincle poc comú, però 
no excloient, amb mires molt diferents per a 
resoldre problemàtiques comunes.

- L’element dissenyat parteix de la base que les 
pastilles tenen una mida considerada estàndard, 
el que suposa millors resultats de trituració, com 
més aprop d’aquest valor es trobin. La realitat 
però dista molt d’aquest fet, i cal generar un sis-
tema regulable que s’adapti a qualsevol tipus de 
comprimit, sense afectar la seva forma o dimen-
sions.

- Arduino és un mètode senzill que permet gene-
rar prototips funcionals. Per a un dispositiu final 
però, és recomanable fer un canvi en aquest as-
pecte, fent ús d’una placa integrada amb un cost 
més baix en llargues tirades.

- Per tal d’evitar qualsevol tipus d’accident, és 
necessària la presència d’un botó d’emergència, 
que aturi el dispositiu si sorgeix qualsevol inci-
dent.

- L’ús d’un sensor d’ultrasons per a la detecció de 
la bossa és un dispositiu que realitza la seva fun-
ció, però no és el més precís per a fer-ho. El seu 
ús ha estat el baix cost, però l’ús d’una fotocèlula 
amb un reflector que detecta si apareix qualsevol 
obstacle, en comptes d’un rang de distàncies on 
actuar, és més favorable i més llunyà a errors que 
el sistema elegit.

- Tot i l’estudi realitzat, la generació de la carcas-
sa té una gran capacitat de variació, amb la pos-
sibilitat fins i tot, de generar carcasses persona-
litzades per a cada centre, on no només variï el 
seu disseny gràfic, sinó també la seva forma, per 
tal de cobrir les necessitats de cada residència.

- Un estudi de mercat extens permetrà conèixer 
de forma aproximada el volum d’unitats a fabri-
car, en funció de la xifra obtinguda, i permetrà 
conèixer si el procés de fabricació per injecció 
(útil en tirades llargues) és el idoni per a la gene-
ració de la carcassa.

- La presència d’elements comercials com els 
rodaments o els engranatges, encareix de forma 
considerable el producte final. Tot i tractar-se d’un 
preu ajustat, encara es pot obtenir una disminu-
ció realitzant compres a l’engròs d’aquests pro-
ductes. Tanmateix, aquest camp també variarà 
en funció dels resultats obtinguts en el estudi de 
mercat anterior.
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6. Conclusions

Un cop finalitzat l’estudi realitzat durant el desenvolupament d’aquest projecte, podem extreure dife-
rents conclusions relatives al procés seguit para a la la fase d’investigació i treball de camp, així com 
també del procés de desenvolupament d’un producte, passant per la generació d’idees, la verificació 
o la generació de prototips funcionals.

Una vegada finalitzat el prototip final, i estudiades 
les possibles vies de desenvolupament i fabrica-
ció d’un producte definitiu, s’extreuen unes con-
clusions extretes del desenvolupament d’aquest 
projecte.

Per una banda, i fent referència al estudi inicial 
de la situació i el medi de treball, hem pogut ob-
servar com les residències i centres de dia es 
troben usualment en alts graus d’ocupació. A 
més, s’ha comprovat com la població espanyola 
esdevindrà, en els propers anys, en alts nivells 
d’envelliment, el que provocarà una massifica-
ció en aquests centres ja saturats. Per aquesta 
raó, degut a aquesta masificació, qualsevol pro-
blemàtica present als centres en els nostres dies, 
es veurà agreujada davant una gran demanda 
futura. D’aquesta manera, es pot concloure que 
resulta de gran interès centrar la mirada del dis-
seny i l’enginyeria en un camp que pròximament 
veurà la seva expansió més alta.

També s’ha establert el tipus de dissenys plausi-
bles per a l’ajuda de persones amb dependència 
per a realitzar qualsevol tipus d’activitat de la vida 
diària, concretant-se el tipus de producte o servei 
que es persegueix en aquest projecte, el material 
de suport.

L’estudi més significatiu del projecte ha resultat 
ser el treball de camp realitzat en col·laboració 
amb Parc Taulí Sabadell - Gent Gran. En aquest 
estudi s’han pogut obtenir les dades més fun-
damentals per a conèixer la vida i rutina dins 
d’aquests centres, coneixent de primera mà la 
realitat d’aquest camp de la salut, poc comú en 
l’àmbit de l’enginyeria, i que resulta ser de gran 
interés la col·laboració extreta entre materies.

Amb la realització d’aquest treball de camp, 
s’ha obtingut la problemàtica estudiada durant 
el transcurs d’aquest projecte, concloent amb la 
cerca d’una solució i un producte, exemplificat 
amb un prototip final. Tot i així, cal no oblidar la 
gran quantitat de vies d’investigació plausibles 
en aquest treball de camp, s’han obtingut un gran 
nombre de conclusions on es mostren situacions 
desfavorables, problemàtiques o punts de millora 
que no han estat desenvolupades durant el trans-
curs d’aquest projecte.

El treball de camp mostra el rang de treball pos-
sible que encara queda per recòrrer entre dues 
ciències com la medicina i la salut amb l’enginye-
ria, un vincle poc comú, però no excloient, amb 
mires molt diferents per a resoldre problemàti-
ques comunes.

Tanmateix, l’elecció del procés de trituració de 
medicació d’entre la resta de problemàtiques no 
ha estat casual. Tot i manifestar-se com un pro-
blema greu que afecta de forma directa en la 
rutina de la figura de les infermeres, la principal 
raó  ha estat, a diferència d’altres inconvenients 
descoberts, que la trituració de pastilles ha estat 
un problema el qual s’ha buscat solució per a pa-
liar-lo en diferents ocasions, però que tot i així, la 
seva solució no s’havia trobat.

Per tant resultava de gran interés centrar-se abans 
en un problema el qual s’ha provat de combatre 
sense cercar una solució, i que per tant la seva 
solució resulta no ser senzilla de forma comuna, 
que no pas un problema del qual no es coneixia 
la seva presència, i per tant posiblement amb una 
ràpida i senzilla solució pugui ser paliat.
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Per una altra banda, es mostra el desenvolupa-
ment seguit per al disseny del producte. S’inicia 
amb la generació d’un briefing inicial, on es mar-
quen els objectius, limitacions i factors de dis-
seny interessant per al disseny del producte. 

Un seguit de validacions per part de Parc Taulí, i 
per mitjà també de prototips semi-funcionals, han 
permés comprovar de forma empírica conceptes 
clau per a la correcta generació del prototip final.

És fins aquest punt on el projecte manté el seu 
desenvolupament en un context pràctic, apli-
cant  els dissenys i els conceptes a un prototip 
físic. Seguidament es mostra la possible evolució 
d’aquest prototip en un producte final, establint 
valors i mètodes de producció, i especificant cos-
tos materials i de fabricació per a portar-lo a ter-
me. D’aquesta forma, aquests aspectes han estat 
asentats d’una forma purament teòrica en el pro-
jecte, mostrant-se com un avenç al futur plausible 
que depara el desenvolupament del projecte allà 
on acaba aquest treball.

Tot i així, el projecte tant en la fase pràctica com 
en la fase teòrica, ha demostrat ser una conclusió 
no només al producte aconseguit, sinó també en 
tots els conceptes obtinguts durant el grau, apli-
cant-se coneixements de diverses materies en un 
sol projecte, fusionant medis tant diversos com 
càlculs físics, connexió d’electrònica i d’elèctrica, 
la programació de codi, la busca d’idees, els pro-
cessos de fabricació possibles, etc.

Altres aspectes, com ha estat la col·laboració 
amb centres externs com en el cas de Parc Taulí, 
ha permés originar una relació o vincle entre ins-
titucions de diferent naturalesa, que posibiliten la 
gestació d’idees, conceptes, serveis i productes 
que d’altra banda mai haguessin estat possibles.

Els diferents punts de visió entre la medicina i 
l’enginyeria poden xocar en una primera instàn-
cia, però demostra que en tots els casos resulta 
ser un punt de trobada beneficós per ambdues 
bandes, que permet desenvolupar noves vies 
per mitjà de la col·laboració i el diàleg entre dis-
ciplines.

Per altra banda, també cal esmentar les diificul-
tats amb les que s’ha topat al llarg del projecte, 
que han endarrerit en gran mida el temps neces-
sari per a la seva realització.

La generació de prototips, tant de validació com  
final consumeixen una gran quantitat de temps, 
és per aquesta raó que la fase de desenvolupa-
ment de producte i la fase de generació del proto-
tip final, han suposat ser fases molt més extenses 
del que es considerava en una primera instància, 
provocant una variació total de la planificació ge-
nerada al inici del projecte.

A més l’estudi complementari a partir de la selec-
ció d’una idea a desenvolupar, així com tots els 
factors de disseny relevants cercats en aquesta 
fase, van resultar ser molt més extensos del pre-
vist originariament.

Tal i com mostrava el gannt present en les prime-
res pàgines del document, l’intèrval establert per 
a la fase de desenvolupament era d’aproximada-
ment dos mesos, el que es va veure incrementat 
fins a qüasi bé duplicar la duració de l’etapa.

Per últim, la culminació del projecte suposa una 
base i un punt de partida des d’on aplicar una 
solució definitiva a un problema que resultava ser 
de difícil solució en la residència estudiada. 

Per això, aquest projecte finalitza el seu recorre-
gut amb l’establiment del disseny d’un producte, 
basat en estudis i treballs de camp, que aporten 
la solució a un problema. Tot i així, tot i indicar un 
punt de partida per a aplicar al problema, és de 
gran interés considerar la creació d’un projecte 
allà on aquest acaba. 

L’aspiració del prototip desenvolupat durant el 
treball realitzat és la conclusió final del producte 
en vies de la fabricació i la distribució, acabant 
amb la problemàtica esmentada en centres i resi-
dències per a que així se’n beneficiïn.
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7.1.1 Direcció

Dia 1 – Presentació i visita del centre
Responsable d’Innovació i Transferència tecnolò-
gica a Parc Taulí i Directora executiva de Saba-
dell Gent Gran.

En el primer dia, es realitza el primer contacte en-
tre el centre Sabadell Gent Gran i l’estudiant. Es 
presenten els objectius del projecte, la durada, 
el nombre de visites i quines activitats es prete-
nen dur a terme per a realitzar el treball de camp. 
Es convenen els dies i hores de visita amb cada 
professional i amb residents i familiars, concre-
tant-se un total de 8 visites.

A continuació, se’ns presenta els espais del cen-
tre, activitats que s’hi duen a terme així com pràc-
tiques i facilitats per als profesionals.

Els espais de Sabadell Gent Gran es troben units 
entre els tres centres que el formen. Tot i així, 
existeix la divisió entre el centre de dia (zona més 
reposada i calmada del centre), els apartaments 
(residents amb menys dependència) i la residèn-
cia en si amb parts comunes que es comparteixen 
entre centres. Dins de la residència, trobem el 
menjador, la sala polivalent on es realitzen activi-
tats de l’animadora social o fisioteràpia grupal, la 
sala audiovisual amb ús de pantalles interactives 
o la sala multi-sensorial on la terapeuta ocupacio-
nal realitza part de les seves teràpies de forma 
individualitzada. A més, també trobem diferents 
serveis per als residents com són la biblioteca, 
el gimnàs, la perruqueria, zona de rentadores, 
àrees de canvi i banys, jardí i hort, etc.

Les activitats al centre són, al tractar-se d’una re-
sidència, durant tot el dia. Els àpats principals es 
realitzen al menjador comú, a la planta baixa de 
la residència, mentre que l’esmorzar i els comple-
ments diaris es realitzen als petits menjadors de 
cada planta. De la mateixa manera, les activitats 
socials i jocs són realitzats de forma conjunta en 
la planta baixa, però també s’hi realitzen en els

diferents salons de cada planta, obtenint-se una 
activitat més pròxima i distesa.

Finalment, també se’ns mostra algunes pràcti-
ques del centre i facilitats per als professionals 
que els faciliten les diferents AVD que realitzen 
per al cuidat dels residents. Per exemple, es llui-
ta diàriament per a la prevenció de les úlceres 
en residents de baixa mobilitat, fent ús de coixins 
especials d’última tecnologia per a evitar-les, o 
fer ús de cadires amb superfícies antilliscants di-
reccionals. 

L’àmbit mèdic es veu incrementat degut a la rela-
ció del centre amb el Parc Taulí, tenint connexió 
directa i permetent una comunicació alta dels 
tractaments i medicines necessàries per a cada 
resident. La distribució d’algunes medicines és 
realitzada per Parc Taulí de forma personalitzada 
en blisters, el que facilita la preparació i el control 
d’aquestes a les infermeres del centre. 

El centre fa ús, per als residents que així ho per-
meten, de un conjunt de sensors en llits i portes, 
per tal de conèixer si s’ha el resident s’ha aixe-
cat durant la nit, si ha sortit de l’habitació, si ha 
sortit del centre, etc. Això els permet conèixer el 
benestar i la posició de cada resident sense fer 
ús de cap tipus de subjecció per a la nit, o per 
evitar fugues. Part d’aquests sensors també són 
presents en el menjador i les sales polivalents, 
en aquest cas, i en funció del sol present, la re-
gulació de cortines es realitza automàticament, 
evitant problemes de temperatura en l’interior.

Conclusions, dades d’interès i problemàtiques 
observades durant la visita

- Existeix una col·laboració entre escoles i cen-
tres propers per a realitzar activitats conjuntes.

- Després de l’esmorzar o les activitats, cal baixar 
tots els residents a planta baixa, a les zones 
d’àmbit comú.

- Cada professional té el seu departament en una 
zona diferent del centre.

- No tots els apartaments i habitacions fan ús dels 
sensors d’avís.

7.1 T. de camp complet 
a Sabadell Gent Gran
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- Els sensors de cada resident (polseres) se’ls 
acaba la pila i tenen un rang de detecció massa 
elevat, podent detectar que ha creuat una porta 
només si s’hi ha apropat.

- La sala multi-sensorial és una incorporació re-
cent, i pot tenir rang de millora.

- Es fa ús de diferents tipus de grues per moure 
els residents, grues mòbils i de sostre.

- Els residents s’inclinen, en general, a evitar ele-
ments d’altes tecnologies i canvis en la seva ru-
tina.

7.1.2 Animadora Social

Dia 2 – Reunió i seguiment d’activitats diàries
Animadora Social al centre.

En el segon dia es realitza una reunió i un segui-
ment amb la animadora sociocultural.
Durant la reunió ens explica quines són les seves 
funcions com a professional del centre, durant la 
seva jornada. La seva funció principal és la rea-
lització d’activitats grupals durant la jornada de 
matí (de 11 a 13h) i per la jornada de tarda (de 
17 a 19h). 
A més, també genera activitats d’estimulació 
mental (amb funcionalitats a part de les genera-
des per la terapeuta ocupacional) a primera hora 
del matí, d’entre les 9.30 i les 11h, i de presenta-
ció totalment voluntària.

De forma setmanal, també es preparen activitats 
generals (amb tots els residents i no de forma 
grupal), com per exemple obres de teatre, cine, 
sessions de ball o sessions de visita a l’hort.

Finalment, i de forma més esporàdica, forma part 
de grup de professionals que realitza estudis 
DCM (Dementia Care Mapping) a persones amb 
demència o Alzheimer.

Durant la primera sessió d’activitats (estimulació 
mental voluntària), es creen grups de treball en 
el saló de la planta fent ús de jocs amb paraules 
i memorització. Tot i que presentar-se a l’activitat 
és voluntari, alguns residents tenen problemes 
per a mantenir la concentració en els jocs. Exis-
teix una diferència de motivació entre els partici-
pants, mentre uns clarament es troben preparats

per al seu torn, altres s’adormen o cal tornar a 
explicar-los les regles.

Aquestes activitats només es duen a terme du-
rant 3 cops per setmana, amb diferents grups i 
torns de joc.

A continuació es comencen les activitats grupals 
de matí. A cada sessió d’activitat es realitzen dos 
torns, en aquesta jornada es tracta d’un primer 
torn de fisioteràpia i activitats físiques, i una sego-
na sessió de taller i manualitats. Durant la sessió 
d’activitat física es motiva als residents per a que 
facin diferents moviments d’escalfament sobre-
tot en extremitats i coll. Seguidament es fa ús de 
pilotes i altres elements per a que interaccionin 
entre ells.

La sessió de taller per altra banda, consisteix en 
completar diferents jocs d’enginy o bé generar, 
per mitjà de manualitats, decoració de festes o 
èpoques del any en que es troben.

Qualsevol de les dues activitats resulten un mo-
ment perfecte per a motivar la interacció dels 
residents del centre, oferint diferents tasques i 
grups de treball, que signifiquen estímuls i incen-
tius en l’àmbit físic i mental.

Tot i així, i encara que els residents s’hi han apun-
tat de forma voluntària, alguns decideixen marxar 
a mitja activitat ja que no els suposa una motiva-
ció suficient o no els sembla interessant la sessió.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

11:15
-

12:15

Grup 
Vermell Missa Grup Groc Grup 
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Gym 
Club

12:15
-

13:15

Grup 
Blau

Grup 
Rosa

Grup 
Taronja

Grup 
Blau

Grup 
Rosa

17:15
-

18:15

Grup 
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Grup 
Groc Assaig Oral Grup 

Taronja Ball

Fig. 44 Horaris d’activitats
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Conclusions, dades d’interès i problemàtiques 
observades durant la visita

- És necessari anar a buscar i acompanyar cada 
participant fins l’espai on es realitza l’activitat. De 
la mateixa manera, cal acompanyar-los de torna-
da.

- Alguns participants no mostren interès en les 
activitats.

- Cap activitat és obligatòria, la seva participació 
és voluntària.

- Les activitats varien en funció del dia de la set-
mana

- La divisió de grups per grau de dependència 
permet dur a terme activitats de diferents graus 
de dificultat

- Bona interacció entre residents, els aporten es-
tímuls i incentius.

- S’observa un cúmul de caminadors en pas-
sadissos i sales que dificulten el pas durant els 
transcursos d’activitats.

7.1.3 Terapeuta Ocupacional

Dia 3 – Reunió i seguiment d’activitats diàries
Terapeuta Ocupacional

En el tercer dia es realitza una reunió i un segui-
ment amb la terapeuta ocupacional.
Durant la reunió inicial, se’ns explica quines acti-
vitats realitza, així com també en què es basa el 
estudi que ella encapçala, conegut com a DCM.

El DCM (o Dementia Care Mapping) és l’estudi 
d’un pacient, usualment amb demència, durant 
un període de 5 hores, on s’anota cada 5 minuts 
i amb una escala de 11 valors [-5,5] el seu estat 
d’ànim i el seu grau d’implicació, així com també 
anotacions de les activitats realitzades, ocupa-
cions i situacions d’interès. D’aquesta manera es 
possibilita crear un mapa o perfil del pacient, que 
pot resultar d’interès quan la seva demència no 
li permeti comunicar quines situacions li resulten 
positives o negatives. 

A aquests elements se’ls coneix com a Potencia-
dors, si són positius, i Detractors si són negatius.
Si s’uneixen diferents estudis DCM en un sol, es 
poden observar quins elements suposen una 
constant com a potenciadors (+5) i detractors (-5), 
i pot indicar quines mancances es produeixen en 
el centre, o en el cuidat dels seus residents.

Per evitar arribar a situacions diàries considera-
des com a detractores, és necessari millorar so-
bretot en la generació de estímuls, que eviti per 
exemple, les situacions detractores de dormir en 
hores del dia. Per a fer-ho cal potenciar la men-
talitat que ja posseeix el centre de un cuidat indi-
vidualitzat per a cada pacient, una personificació 
que ofereixi els estímuls adients per a cada pa-
cient. Tot i així, la falta de recursos impossibilita 
en part, prendre aquest tipus de tècniques.

Tanmateix, es procura conèixer cada resident 
del centre, i se’ls ofereix diferents jocs, activitats 
o passatemps personalitzats. És un dels primers 
passos cap a la individualització que es pretén 
aconseguir. 

Part de les activitats impartides per la animadora 
social, han estat dissenyades de forma conjunta 
junt amb la terapeuta ocupacional, afectant de 
forma clara en la funcionalitat d’aquestes. 

La manca d’extrems en les gràfiques, 
indicador de que la situació en el centre 
no és negativa, però tampoc és òptima
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La realització d’una activitat que posseeix una fi-
nalitat útil, aporta no només un estímul sinó tam-
bé el convenciment que les seves accions apor-
ten algun benefici, tractant-se d’un treball que els 
integra de nou en la societat. Aquesta motivació 
es veu clarament representada durant la realitza-
ció d’activitats com: el cuidat de l’hort, la creació 
de sabó reciclat, la creació de decoracions de 
temporada per al centre, etc.

A continuació comencen les activitats en la 
Planta nº1 de la residència, en aquesta plan-
ta s’hi troben els residents que presenten un 
grau de dependència més alt, o quadres de 
demència més avançada. Per aquesta raó, 
les activitats es realitzen focalitzades a un sol 
individu per activitat, el que permet un major 
control dels estímuls rebuts i la conseqüent 
reacció. Per a fer-ho, la terapeuta presenta 
diferents objectes als usuaris personalitzats 
en funció de les dades obtingudes en el DCM 
(des de cuidat de ninos, cantar cançons fins 
a massatges de mans). Part d’aquesta inte-
racció i generació d’estímuls és la presèn-
cia del contacte humà, d’aquesta forma es 
reforça el vincle durant la sessió i es manté 
l’atenció del usuari en les activitats.

Resultats de l’estudi DCM al centre l’any 2016

Tot i l’eficàcia de les sessions, durant la resta 
del temps, els nombre d’estímuls en la sala 
són baixos. Aquelles persones que tenen al-
gun estímul a mà, es mantenen atentes, els 
que no en disposen provoca una tendència 
clara dels residents a dormir-se o tenir la mi-
rada perduda.

Seguidament es realitza una sessió individual 
d’un resident a la sala multi-sensorial del cen-
tre.

Les sales d’estimulació multi-sensorial són 
àrees que en un principi van sorgir per a l’es-
timulació de nens, però que finalment s’ha 
extrapolat a la tercera edat.

Els seus objectius són: 

 - Regular els estímuls que percep l’usua 
 ri, controlar de forma individual cada estí 
 mul de l’espai.
 - Guiar de forma activa o passiva el parti 
 cipant per els diferents elements
 - Relaxació i disminució de l’ansietat

D’aquesta manera es pretén obtenir un registre 
del benestar emocional en funció de l’activitat 
reproduïda. Es busca aconseguir una resposta 
objectiva dins de les possibilitats de la sessió, a 
partir de mètodes de validació.

Les activitats contribueixen a la estimula-
ció mental dels residents

Fig. 45 Gràfic, resultats DCM
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Aquesta sala va sorgir per primer cop a Holanda, 
i ha vist una evolució més alta que a la resta de 
països. Actualment, cada pacient disposa d’una 
fitxa personalitzada, amb el seu perfil multi-sen-
sorial, adaptant-se la sala al seu comportament.

Conclusions, dades d’interès i problemàtiques 
observades durant la visita

- La estimulació mental és la clau per evitar caure 
en situacions detractores.

- Activitats amb un benefici aporten la motivació 
de generar una utilitat.

- Quan desapareixen els estímuls, entren a situa-
cions detractores (com per exemple dormir).

- La sala multi-sensorial no utilitza de forma assí-
dua alguns sentits com el olfacte o el gust, poten-
ciant només la resta de sentits.

- Un perfil d’usuari personalitzat com els presents 
a Holanda podria ser creat no només per a la sala 
multi-sensorial, sinó un perfil complet de la seva 
salut, rutines, dietes, activitats, estat mental i físic, 
etc. per a cada resident, creant-se una base de 
dades.

7.1.4 Fisioterapeuta

Dia 4 – Reunió i seguiment d’activitats diàries
Fisioterapeuta

En el quart dia es realitza una reunió i un segui-
ment amb la fisioterapeuta del centre.

Les sessions de fisioteràpia són o bé grupals, o 
bé individuals en les diferents màquines i disposi-
tius presents al gimnàs. Tot els elements es troben 
preparats per als usuaris als que van destinats, i 
són adaptats en la seva majoria per a poder ser 
utilitzats fins i tot quan l’usuari es trobi assentat en 
una cadira de rodes.

Es realitzen dues sessions de fisioteràpia grupal, 
basades en la realització d’activitats que contra-
restin la immobilitat present en els residents du-
rant el seu dia a dia. Les dues sessions són de 
caràcter similar i segueixen la mateixa estructura: 
sessió d’activitat i moviment i finalment una petita 
sessió de relaxament muscular i psicològic. 

Per a fer-ho s’ajuda de diferents cançons amb 
diferents ritmes que s’ajusten a cada situació. 
Tot i que les sessions grupals de fisioteràpia són 
voluntàries, hi ha residents que no segueixen els 
passos proposats.

A cada inici i final de sessió cal ajudar a cada 
resident a moure’s, o bé a l’activitat o bé de tor-
nada al saló, perdent-se una quantitat de temps 
considerable, que afecta a l’inici de l’horari de la 
segona sessió.

Conclusions, dades d’interès i problemàtiques 
observades durant la visita

- Les portes d’accés al gimnàs resulten molt jus-
tes per al pas de caminadors o cadires de rodes.
- Alguns usuaris no segueixen les activitats pro-
posades.

- Cal acompanyar cada resident al inici o final de 
sessió.

- Els caminadors s’acumulen en un costat de la 
sala, i afecten en algunes situacions en l’activitat.

7.1.5 Cuidadora

Dia 5 – Reunió i seguiment d’activitats diàries
Cuidadora

En el cinquè dia es realitza una reunió i un segui-
ment amb una de les cuidadores del centre.

Tot i semblar que el grup de cuidadores i el grup 
d’infermeres realitzen tasques similars, realment 
tenen funcions molt diferents. Les cuidadores es 
troben amb els residents tot el dia, i són les per-
sones que tenen un contacte més directe. El punt 
més important que les diferencia però, és el grau 
de autorització per a realitzar depèn quines tas-
ques, tot l’àmbit mèdic, com és també el control 
de les pastilles diàries de cada resident, només 
poden ser subministrades per les infermeres. 

A l’inici del dia es desperten els residents i se’ls 
acompanya als salons de cada planta per a es-
morzar. Es creen cues per l’esmorzar i després 
de l’esmorzar per a baixar a la zona comuna amb 
l’ascensor. Les cues saturen els passadissos, re-
duint considerablement l’amplada d’aquest. Les 
infermeres fan acte de presència durant l’esmor
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zar, supleixen de pastilles als residents i marxen 
de nou.

Mentre els residents es troben esmorzant, es rea-
litza la neteja a les habitacions. Carros de roba 
neta i bruta ajuden a realitzar el procés. Les bos-
ses de roba neta (que cal portar a l’habitació co-
rresponent) només es troben indicades amb un 
codi, que dificulta la seva entesa. Els carros de 
roba són modulables creats per una estructura de 
tubs de plàstic i un tancament superior de dues 
pinces per a mantenir les bosses en posició.

El sistema de recollida de brossa és similar, fent 
ús d’un carro modulable amb el mateix sistema 
de bosses i pinces. Tot i així sembla presentar 
problemes en el pinçat de la bossa, que els hi 
provoca un trencament, amb una conseqüent 
caiguda de tot el contingut.

Seguidament es segueix acompanyant els resi-
dents a la planta baixa (zona comú) on es repar-
teixen entre els diferents salons i sales que els 
formen. Les cadires i butaques no s’adapten co-
rrectament als usuaris. Cada persona té proble-
mes físics en l’esquena i uns problemes de mobi-
litat diferents, el que provoca una mala postura al 
assentar-se en aquestes butaques.

De la mateixa manera, els residents que fan ús 
d’una cadira de rodes pròpia no queden exempts 
de problemes, ja que l’estructura d’aquest dis-
positiu comporta algunes dificultats com per 
exemple el sistema de frens, els cargols i altres 
elements punxants que fereixen els cuidadors o 
pincen la roba dels usuaris, una regulació d’altu-
res molt limitada o una plataforma per suportar 
els peus que utilitza un sistema de cintes amb 
mala subjecció per a mantenir-los a posició.

Per al desplaçament d’alguns residents amb mo-
bilitat reduïda, es fa ús d’una grua portàtil, que els 
permet realitzar el canvi de cadira o butaca amb 
més facilitat. Aquestes grues presenten proble-
mes en el sistema mecànic que s’obstrueix i es 
para. A més, al tractar-se de dispositius portàtils, 
fan ús d’una bateria, que tot i carregar-se cada 
dia, no suporta la càrrega d’ús diari que pateix.

Finalment, s’acompanya a un resident a una ses-
sió de perruqueria en la perruqueria interna del 
centre. Durant la sessió es presenten dificultats 
per a netejar el cabell als residents ja que o bé 
per al fet de trobar-se en una cadira de rodes, o 

bé per la seva mobilitat reduïda, no poden moure 
el coll dins el neteja-caps.

Conclusions, dades d’interès i problemàtiques 
observades durant la visita

- Els carros de roba s’han adaptat a un concepte 
modulable, però no ha ocorregut el mateix amb 
els carros de les infermeres.

- L’etiquetat de la roba no facilita localitzar la ha-
bitació correcta, ni tampoc al resident  que la 
posseeix.
- Les cues per a esmorzar i per l’ascensor ob-
turen els passadissos durant gran part del matí, 
dificultant les feines de neteja de les habitacions.

- Els seients de les zones comuns produeixen 
males postures en cada resident, adoptant males 
postures.

- Les cadires de rodes tenen molts elements pro-
blemàtics per a la comoditat de l’usuari, però 
també elements punxants que poden afectar a 
la seva salut.

- Les grues actuals presenten problemes de ba-
teria i mobilitat.

- Si l’usuari presenta alguna amputació en una 
extremitat, per exemple una cama, el sistema de 
nanses de la grua no permet aixecar-lo.

- El neteja-caps de la perruqueria suposa un pro-
blema per culpa de la seva mobilitat.

7.1.6 Manteniment

Dia 7 – Reunió
Encarregat del manteniment en el centre

En el setè dia es realitza una reunió amb l’enca-
rregat del manteniment del centre.

El manteniment en el centre Sabadell Gent Gran 
és diferent al seguit a Parc Taulí. En aquest cas, 
es tracte d’un servei més domèstic, que tot i te-
nir deures diaris, la seva jornada es veu marcada 
per imprevistos i problemàtiques del centre.

De forma periòdica es revisen elements del fun-
cionament interns del centre, tals com els gene
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radors d’emergència de tot el centre, les maqui-
nes exterior d’aire acondicionat, calderes, aigua 
corrent, control de quantitats de clor, etc.

Per altra banda, també és l’encarregat de res-
pondre a les demandes efectuades en Lynx.

Lynx és un programa informàtic d’ús intern utilit-
zat per a tots els departaments, que consisteix 
en un informe o comunicat per part de qualsevol 
professional a l’encarregat de manteniment. En 
aquest comunicat se li dóna a conèixer diferents 
situacions o esdeveniments del centre als que 
haurà de prestar ajuda, o bé la presència d’al-
guns elements que no funcionen correctament.

Conclusions, dades d’interès i problemàtiques 
observades durant la visita

- Part de les seves activitats periòdiques són fà-
cilment automatitzables degut al seu component 
repetitiu.

- Les grues són uns dels elements que més falles 
presenten, degut o bé a problemes de bateria, o 
bé a guies saturades per elements externs.

- Lynx no permet conèixer els informes des de 
altres dispositius que no siguin un ordinador, el 
que suposa haver de apropar-se al seu despatx 
per conèixer alguna novetat cada cop que realit-
za una reparació.

7.1.7 Treballador Social

Dia 8 – Reunió i seguiment d’activitats diàries
Treballador Social

En el vuitè dia es realitza una reunió amb el tre-
ballador social.

El treballador social té diverses funcions durant 
el transcurs de l’estada del resident en el centre. 
Les seves tasques es poden dividir en quatre fa-
ses principals.

En el seu suport als residents i familiars durant 
la fase d’estada, el treballador social ha rebut de 
forma repetida suggeriments per a aconseguir 
una millora de comunicació entre els residents 
i familiars que es troben treballant a una llarga 
distància del centre, de manera que les visites 
es veuen molt limitades. Fer ús de noves tecnolo-
gies per a incrementar la comunicació no només 
de forma sonora sinó també de forma visual, que 
permeti als residents de forma fàcil i entenedora 
realitzar una videotrucada.

Fase Tasques

1

Fase de preingrés: S’informa dels ser-
veis al centre, condicions, pressupos-
tos, etc. Es registra i confirma la sol·li-
citud d’ingrés del resident i es coordina 
la seva entrada al centre amb els dife-
rents professionals.

2
Fase d’Ingrés: Es realitza una acollida 
al centre i es mostra les diferents àrees  
que el conformen al resident.

3

Estada: Suport per a qualsevol qües-
tió o inconvenients sorgits al resident o 
als seus familiars. Coordinació entre els 
professionals i familiars per a conèixer 
la situació del resident i la seva evolu-
ció. Atenció (junt amb la coordinació 
assistencial i direcció) de queixes i su-
ggeriments.

4
Baixa: Realització d’informes per a 
baixa del resident i signatura de docu-
ments de liquidació, etc.

Fig. 46 Tasques Treballador Social
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De la mateixa manera, i fent ús dels perfils gene-
rats per a cada resident durant l’entrada al cen-
tre i durant la seva estada, es podrien extreure 
aquelles noticies o informacions que els resulten 
d’interès, oferint una plataforma virtual persona-
litzada, que els mostri només allò que els resulta 
fascinant o atractiu, oferint elements que aporten 
una estimulació mental al resident.

Conclusions, dades d’interès i problemàtiques 
observades durant la visita

- Degut a la naturalesa de la seva professió, els 
suggeriments rebuts són clarament problemàti-
ques presents en el centre, que afecten de forma 
directa als residents i familiars.

- L’ús d’elements personalitzats per a l’estimula-
ció mental poden ser fàcilment generats, inclús 
de forma automàtica, si es tracta d’elements vir-
tuals.

- La comunicació entre familiars en forma de vi-
deotrucada ha de ser concebuda sota un sistema 
de accessibilitat fàcil i entenedor, que no suposi 
una barrera per al seu funcionament.

7.1.8 Residents, familiars i amics

Per tal de conèixer la realitat del centre des de 
un altre punt de visió, em pres contacte amb dife-
rents residents, familiars i amics durant les jorna-
des d’investigació i visita que es feien a Sabadell 
Gent Gran amb els diferents professionals.

D’aquesta forma, s’han obtingut una sèrie de pro-
blemàtiques, preocupacions o conceptes d’in-
terès, que sorgeixen en el dia a dia dels residents 
i familiars. D’entre ells, i els que s’han repetit amb 
més freqüència són:

- Falta personal o organització en el centre. Els 
professionals que hi treballen no són suficients o 
no es coordinen de manera òptima.

- Hi ha una baixa comunicació entre torns d’in-
fermeres i cuidadores, passant per alt algunes 
experiències ocorregudes en el torn anterior. 
Només es comuniquen canvis importants en la 
rutina d’algun resident, però no tota la informació.

- Els passadissos es saturen per al matí, obstacu-
litzant el pas de les plantes des de primera hora.

- L’ús del pati i l’exterior en general no és aprofitat 
en totes les seves possibilitats, les activitats d’ex-
terior són molt limitades i en unes èpoques molt 
concretes de l’any, caldria potenciar-les.

- L’ús de sensors personals per conèixer la po-
sició de l’usuari és útil, però cal potenciar-lo per 
tenir un major control, i cal solucionar els proble-
mes presents de rang i bateria.

- Els botons d’emergència voluntaris presents en 
forma de collar en alguns usuaris són útils, però 
també poden suposar un problema per a pol-
sar-los degut als problemes de mobilitat.

- Les cadires de rodes, fins i tot les de preus més 
elevats, són incòmodes: els reposa-braços, l’es-
tructura tubular per el respatller o els claus són 
elements recurrents que suposen problemes de 
comoditat per a l’usuari.

- La estimulació cognitiva quan no hi ha activitats 
és molt baixa, el que suposa usualment que els 
residents conciliïn el son.

- La atenció als residents s’està enfocant en ser 
cada cop més personalitzada, més centrada en 
l’individu, però tot i així encara no és suficient. 
No es poden conèixer totes les característiques 
de cada persona, per això caldria crear un perfil 
on consultar la informació pertinent en cada mo-
ment.

- Existeixen problemes amb la roba i el servei de 
neteja, les etiquetes cauen, i la organització no és 
suficient, perdent-se peces o no rentant-se amb 
el cuidat adient.

- Degut als problemes usuals que presentava un 
usuari amb el seu caminador comercial, un fami-
liar va generar-li un de personalitzat, augmentant 
l’altura i millorant el sistema de frens base per un 
sistema hidràulic.
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7.2 Llista de pastilles 
estudiades

Medicació Quantitat en un com-
primit Dimensions [mm] Forma

Arcoxia 60 mg 7 x 7 x 4 TRI

Voltarén Retard 75 mg 8.5 x 8.5 x 4 TRI

Gelocatil 650 mg 8.6 x 6 x 1.8 NORM

Aspirina 500 mg 12 x 5 O

Hidroxil 650 mg 17.6 x 10 x 5.6 N

Levofloxacino Mylan 500 mg 19 x 7.7 x 5.2 N

Levofloxacino Actavis 500 mg 16 x 8 x 6 N

Atorrastatina 10 mg 12.4 x 6.5 x 3.2 N

Prednisona 30 mg 19 x 8 x 4.6 N

Anoxicilina 1 g 22.7 x 11 x 8 N

Zytran 150 mg 13 x 7 x 4.5 N

Neobrufen 600 mg 19 x 9 x 6 N

Meetformina 850 mg 19 x 8 x 7.3 N

Serc 16 mg 8.6 x 3.8 O

Airtal 100 mg 8 x 4 O

Citalopran 20 mg 8 x 4 O

MITJANA 285 mg 16.63 x 8.12 x 5.2 N

Fig. 47 Quadre comparatiu pastilles
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Abans de la generació del prototip funcional, s’han creat una sèria de prototips bàsics necessaris 
per a efectuar certes validacions.

Aquests prototips s’han generat fent ús de materials amb un baix cost, per tal de no afectar de 
forma específica en el pressupost estimat. D’aquesta forma, es considera que els costos pre-
sents en la generació d’aquests prototips no són imputables en el cost del prototip final. 

A continuació es mostren en fotografies els prototips generats:

  - Prototip nº1: Proves de corrons i distàncies

  - Prototip nº2: Proves de tracció i resistència.

  - Prototip nº3: Proves de circuit electrònic.

7.3 Imatges dels proto-
tips de validació

Fig. 48  Prototip -1- vista superior
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Fig. 50  Prototip -2- 
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7.4 Documentació

7.4.1 Dementia Care Mapping
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7.4.2 Benvingut a Sabadell Gent Gran

Benvingut a Sabadell Gent Gran

Aprovat Comissió Asistencial SGG 21-10-09 

Benvingut a Sabadell Gent Gran

Aprovat Comissió Asistencial SGG 21-10-09 
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7.4.3 Datasheet Arduino UNO
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7.4.4 Datasheet HC-SR04
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7.4.5 Datasheet DRV8825

STEPSTICK DRV8825
v1.0 DATASHEET

Author Bart Meijer

  ReprapWorld.com
Date 21st of October 2013

Document version 1.0

Stepstick DRV8825 Datasheet – Reprapworld.com 1

STEPSTICK DRV8825
v1.0 DATASHEET

Author Bart Meijer

  ReprapWorld.com
Date 21st of October 2013

Document version 1.0

Stepstick DRV8825 Datasheet – Reprapworld.com 1
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7.4.6 Datasheet NEMA 17
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7.4.7 Estudi de PharmSciTech
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