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IDEES INCIALS
Coses

Funcions

Elements

Idees obertes

Sofà
Taules
Projector i pantalla
Pissarra
Cafetera
Cadires
Armari per guardar
coses
Endolls
Cartell d’anuncis
Cortines
Finestrals
Full per apuntar-se

Reunió de grups mitjans
Oficina
Enregistrament sonor
Projecció al hall
Espai ampli
Flexible

Enllumenat
Imatge corporativa
Lema

HUB
Seguretat?

PROBLEMES QUE ENS HEM TROBAT
●

On col·locar el projector:
Ens sorgeix aquest problema ja que l’ordinador amb el que poder controlar la projecció, ha
d’estar a prop de la pantalla. En un principi hi havia la idea de que el projector projectés en
el Hall però la vam descartar ja que en el Hall hi ha molta il·luminació i no es veuría bé la
projecció.

●

Posició de les taules amb ordinador fixe:
Com a primera idea, les taules amb ordinadors fixes les havíem col·locat a la paret del fons
de l’aula però al decidir que un d’aquests ordinadors havia d’estar connectat amb el
projector, vam haver de canviar la distribució.
Finalment les hem col·locat a la part dreta de la porta, sota les petites finestres.

●

Problema de la cantonada:
La cantonada oposada a la porta, ens va produir dubtes a l’hora de col·locar les taules ja que
si posàvem tota una tira de taula a cada paret, quedava l’espai de la cantonada desaprofitat
ja que les persones no hi podrien seure còmodament.
Per tant, amb la nova proposta de canviar les taules fixes, i col·locar un sofà en el seu lloc,
vam resoldre aquest espai desaprofitat. També hem pensat introduir un armari
d’emmagatzematge.

DESENVOLUPAMENT


Distribució mobiliari



Imatge corporativa:

Primeres idees de noms:






Espai Ferreiro
A-113 / Espai 113 (Disney i Pixar)
Espai Libèl·lula (animal de la creativitat)
Acme (Looney Tunes)
Lorem Ipsum

Idees finalistes:




Kreivo (“creativitat” en esperanto)
Imagon (“imaginació” en esperanto)
Hygge

Nom escollit:

“ESPAI IMAGON”

Logotip:

Hem optat per un logotip geomètric ja que és el motiu
protagonista de l’espai que hem creat.
De la mateixa manera que les parets del nostre espai
disposen de triangles distribuïts creant formes, hem optat
perquè el logotip també estigui format per triangles.
A més, hem optat perquè el logotip tingui forma de “M” ja
que així guarda relació amb el nom, “Imagon”.



Decoració:

Colors predominants:
Volem un espai on predomini el blanc per donar sensació de tranquil·litat ja que està dedicat a
l’estudi, però a l’hora hem volgut aplicar alguns tocs de color per donar-li una mica de vida:


Triangles distribuïts per la paret de diferents formes i tonalitats de verd pastel, creant
formes irregulars.



En comptes d’amagar les tuberies com es fa convencionalment, hem optat per deixar-les, i
no només això, sinó que a més hem decidit de donar-los protagonisme amb un altre color.



Mobiliari

El mobiliari que hem escollit és majoritàriament blanc, però hem volgut destacar el sofà i la catifa
dotant-los d’un toc de color amb games bastant neutres. Hem emprat, per tant, el gris i beige.
Cadires:
Cadires plegables per poder-les penjar a la paret i guanyar espai.

Armari:
Per poder guardar sota candau alguns elements importants. A les prestatgeries també
s’emmagatzemarien els coixins.

Sofà:
Element de comoditat i confort que aporta un toc més acollidor a l’espai.

Catifa:
També aporta un toc acollidor i permet poder seure al terra.

Coixins:
També permeten poder seure al terra de manera individual, i recorden a la idea de Chill Out.

Cortines opaques:
Element funcional per quan hi hagi la necessitat de foscor, ja sigui per fer projeccions com per altres
finalitats.

Cactus d’espart:
Toc de decoració divertit.

Canaleta lliscant d’endolls:
Aquesta canaleta estarà col·locada sobre les taules de treball per a poder moure els endolls segons
el lloc on es sitúi la persona que el necessiti.

CONCLUSIÓ
Ens ha agradat molt treballar en aquest projecte, perquè hem pogut treballar respecte d’un projecte
real com és el disseny de l’espai Ferreiro. Ha estat una manera molt divertida d’aprendre i esperem
que es dugui a terme la nostra proposta.

