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Aquest treball va dedicat als meus pares, a la meva família, a en Joaquín Romero, a tot 

l’equip de robòtica, a tots els professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu i, sobretot, 

 

per en Martí 

 

  

“When Ella started to lose her ability to speak, we created a Picture book with photos of all 
sorts of things she liked to do, needed to do, and feelings. When we couldn’t understand her 
speech we would pull it out and flip the pages. She had just enough strength to point the 
pictures. My favourite was the “I Love You” picture because I missed hearing her sweet voice 
say the words to me.”  
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2. RESUM DEL TREBALL 

 

El DIPG és un tipus de càncer cerebral, de creixement, i que sol afectar als nens en edats entre els 6 i 

els 8 anys. Aquesta malaltia és per ara incurable, i té una esperança de vida de menys d’un any després 

de la seva detecció. 

Malauradament, fa més de quatre anys l’autor d’aquest treball i la seva família van haver de conviure 

amb aquesta malaltia durant gairebé un any. El seu germà petit Martí la va patir.  

Un dels principals problemes durant aquella malaltia, va ser resoldre les dificultats de comunicació 

entre en Martí i la seva família, degudes a l’avançament molt ràpid de la mateixa i a la variació constant 

de les condicions físiques a les que es va enfrontar. 

Es van improvisar diferents sistemes de comunicació, els quals anaven essent modificats en funció de 

les possibilitats d’en Martí. Al principi el llenguatge dels signes i una tauleta va ser suficient. Al final al 

perdre la parla, l’oïda i degut a la falta de mobilitat total es feia molt difícil interpretar els senyals del 

nen. 

Un grup de joves amics i l’autor, els quals participaven en un torneig de robòtica, van iniciar un 

projecte basat en el disseny d’una nova eina de comunicació. Malauradament, en Martí no la va poder 

utilitzar. 

Amb el record i tots els aspectes emocionals que tot allò va portar, l’autor vol que aquest treball sigui 

un complement de la feina feta per aquell grup, mitjançant una recerca exhaustiva del que va suposar 

la malaltia i conèixer-la millor, els sistemes de comunicació existents en el mercat, així com 

desenvolupar un model en 3D de teclat adaptat que sigui òptim per als nens amb aquest tipus de 

necessitat. 

En aquest treball, l’autor descobrirà i aprofundirà més en el que va suposar la malaltia del seu germà, 

aprendrà el procés de recerca i de disseny de producte i presentarà finalment un model de teclat 

dissenyat en 3D (escollirà el programa de disseny i aprendrà el seu funcionament), del qual en farà 

una reproducció funcional a escala real amb una impressora 3D. 
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3. INTRODUCCIÓ 

 

3.1 Presentació del tema 

 

Dins dels estudis de Batxillerat s’inclou la realització del Treball de Recerca. Aquest document és la 

memòria descriptiva del treball realitzat per l’autor, estudiant de 2on de Batxillerat d’un centre de Vic.  

El treball descriu l’evolució de recerca, disseny i realització d’un prototip de teclat adaptat per infants 

amb els símptomes característics de la malaltia del DIPG i altres tipus de malalties infantils que 

provoquen discapacitats motrius i sensorials als nens. 

S’estudien primer les malalties i les discapacitats que aquestes comporten, en especial en el cas del 

DIPG (malaltia que va afectar al germà de l’autor). Seguidament s’estudien els sistemes de 

comunicació alteratius. Finalment, s’aplica el mètode del procés de disseny tecnològic de producte 

per tal de trobar la millor solució. 

El treball acaba amb el disseny en 3D de la solució escollida i la realització d’un prototip funcional 

realitzat amb impressores 3D. 

 

3.2 Preguntes inicials 

 

Com a fase inicial del procés de disseny tecnològic, just a l’inici del treball, l’autor es va formular una 

sèrie de preguntes que l’hauran ajudat a orientar la seva recerca i les quals, com veurem, podrà 

respondre al final. 

Les preguntes que es va plantejar van ser les següents: 

 

- Els nens amb discapacitats motrius i sensorials tenen problemes de comunicació? 

- Es pot ajudar als nens discapacitats a millorar la seva comunicació amb el seu entorn? 

- Quins tipus de discapacitats provoca el DIPG? 

- Com és el procés de disseny d’un producte? 

- Serà possible i hi haurà el temps suficient per dissenyar un prototip 3D en cinc mesos? 

- Aquest producte pot ser comercialitzat? 
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3.3 Antecedents 

 

La idea d’aquest projecte no va arribar per casualitat, ni molt menys. Té uns antecedents i una història 

clara els quals són fonamentals per a la plena comprensió d’aquest treball.  

A finals de l’any 2013, en Martí, el germà de l’autor, un nen de només 7 anys, va ser diagnosticat amb 

DIPG ( ”Diffuse Intrinsic Pontine Glioma” o Glioma Difús de Tronc). Es tractava d’un càncer terminal 

amb molts pocs casos coneguts i per tant molt poc estudiat, que afecta a les cèl·lules del cervell i que 

produeix la pèrdua progressiva i ràpida de la mobilitat, els sentits i que finalment produeix la parada 

respiratòria. Actualment aquesta malaltia només es pot frenar de forma momentània mitjançant 

sessions de radioteràpia i amb cortisona.  

Es va tractar a en Martí amb aquesta tècnica i amb productes químics per tal de contenir els símptomes 

i d’evitar l’expansió del tumor en la mesura que va ser possible i el major temps possible. Aquest tumor 

va ser el que li va provocar la degeneració progressiva de la part del cervell que controla els 

moviments, tenint així una pèrdua progressiva i ràpida dels sentits, que feia que cada dia presentés 

més limitacions d’una manera molt accelerada i que hagués d’aprendre noves formes de comunicació 

molt precàries i amb molta rapidesa. Mentrestant, la radioteràpia frenava el creixement del tumor 

reduint-ne els símptomes. Un cop els efectes d’aquesta es van aturar, només es va poder fer servir la 

cortisona per desinflamar i retardar els efectes del càncer. Tot i els esforços de grans professionals, 

aquest tipus de malaltia és incurable i l’esperança de vida donada en aquests casos és de sis a dotze 

mesos.  

A les primeres fases de la malaltia en Martí va perdre l’oïda, i a casa es va haver d’inventar un 

llenguatge propi de signes. Quan va perdre la parla la comunicació va passar a ser gràfica, utilitzant 

llibretes i ordinadors. Poc després només li va quedar mobilitat en una sola mà i la comunicació és va 

tornar extremadament difícil. Afortunadament, durant aquest temps en Martí no va parar d’aprendre 

i de fer activitats recreatives que li produïen molta satisfacció.  

Per ell, la frustració més gran en les etapes més difícils de la malaltia va ser la dificultat de comunicació. 

L’any 2013 l’autor va entrar al famós equip de robòtica “------------------”1, en el que ja havia fet un any 

de proves, el qual participava a la FLL (“First Lego League”). En aquesta competició de robòtica també 

s’hi inclou un projecte de recerca. Va resultar que el tema de l’any 2014 en aquesta lliga va ser 

l’ensenyament. L’equip va optar per intentar solucionar els problemes de comunicació d’en Martí, 

dissenyant una eina que millorés dràsticament la comunicació entre el nen de 7 anys i la seva família 

i amics, i que a la vegada li permetés continuar amb els seus estudis i els seus jocs.  

  

                                                           
1 El nom de l’equip ha estat suprimit per ajustar el treball als requisits marcats pel concurs de la UVic 
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Així doncs, els cinc joves van tirar endavant la recerca i van col·laborar amb l’hospital Sant Joan de Déu 

per tal de fer el projecte una realitat. L’equip va dissenyar les primeres fases del prototip, que constava 

d’un teclat, realitzat amb peces de Lego, adaptat a les discapacitats donades per certes malalties. 

Connectat a una pantalla i a un sistema operatiu per tal de controlar una aplicació encarregada 

d’enviar els missatges dels nens. Això va tenir un gran ressò, i va obrir moltes portes als “-----------“2, 

que van poder anar a la ràdio, a la televisió, i fins i tot, van aparèixer a la portada dels diaris varies 

vegades. 

 

Malauradament, en Martí va morir a finals de l’any 2014, i no va poder veure mai el prototip en 

funcionament. 

 

 

 

                                                           
2 El nom de l’equip ha estat suprimit per ajustar el treball als requisits marcats pel concurs de la UVic 

Il·lustració 1 Els “-------------“2 als mitjans de comunicació 

Aquesta imatge ha estat suprimida per 

ajustar el treball als requisits marcats 

pel concurs de la UVic 
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Tot i això els “------------”3 van continuar la seva recerca i van ser capaços d’arribar a un prototip inicial 

que varen anomenar CLIK. Aquest projecte els va fer guanyar per una àmplia diferència el campionat 

regional que es va fer a Vic, i els va fer quedar segons al campionat estatal que es va dur a terme a 

Tenerife. Un cop guanyat això, els cinc joves van ser nominats Osonencs de l’any, un títol donat per 

“el 9NOU”, que varen acabar guanyant i van continuar la seva gira per Catalunya arribant a participar 

a un congrés internacional de metges (3r Congrés Internacional de DIPG) convocat per la "FUNDACIÓ 

ALICIA PUEYO"  on van poder presentar el seu treball.  

                                                           
3 El nom de l’equip ha estat suprimit per ajustar el treball als requisits marcats pel concurs de la UVic 

Il·lustració 2 Prototip del CLIK  creat per l’equip de robòtica. 

Il·lustració 3 Trofeu Osonenc de l'any Il·lustració 4 Congrés DIPG Alicia Pueyo 

Aquesta imatge ha estat suprimida per 

ajustar el treball als requisits marcats pel 

concurs de la UVic 
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Un cop acabada aquesta gira, el grup es va dissoldre pel fet de que certs membres sobrepassaven 

l’edat necessària per poder participar a la competició i la manca de temps que provocaven els estudis. 

El grup es va aturar sense haver assolit el seu principal objectiu de posar un CLIK a les mans de cada 

un dels nens com en Martí que ho poguessin necessitar, deixant el projecte en la fase prototip fet amb 

peces de LEGO (il·lustració 4). 

Il·lustració 5. Els “-----------“ 3-pàgina anterior als mitjans 

Il·lustració 6 - Prototip del Clik 

Aquesta imatge ha estat suprimida per 

ajustar el treball als requisits marcats 

pel concurs de la UVic 
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3.4 Motivacions 

 

L’autor d’aquest projecte encara viu el record del seu germà Martí i de tot el que va haver de viure. 

La frustració d’haver deixat un projecte a mitges així com les ganes d’assolir el gran objectiu dels  

“------------“4  i per poder evitar situacions similars en altres famílies que ho puguin patir, suposa per ell 

la motivació principal d’aquest treball. 

Fer que el CLIK estigui el més a prop possible dels nens als hospitals, a casa seva, i que estigui cada cop 

més a la vora de convertir-se en una realitat, és la gran motivació per tirar endavant. Un projecte que 

pugui ajudar als infants amb discapacitats en el seu dia a dia i que els hi faciliti el màxim possible la 

tasca de comunicar-se amb el seu entorn, aprendre i jugar a la vegada. 

Si mai és fes realitat un futur en el qual el CLIK arriba a ser un projecte a gran escala, tots els beneficis 

d’aquest anirien a parar a la fundació “Hospital Sant Joan de Déu”, ja que aquest hospital ha ajudat 

molt al grup que va començar el projecte, i és el lloc on varen tractar a en Martí. 

Cal destacar que el projecte CLIK seria un projecte sense ànim de lucre, i que en cap moment es voldria 

aconseguir beneficis personals. 

  

                                                           
4 El nom de l’equip ha estat suprimit per ajustar el treball als requisits marcats pel concurs de la UVic 
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3.5 Objectius 

 

Tot i que inicialment l’objectiu personal d’aquest projecte seria fer que aquest producte fos una 

realitat; Essent coneixedor de les limitacions de recursos i en temps, l’autor ha acotat de forma 

considerable els seus reptes.  

 

L’OBJECTIU FINAL MÉS REALISTA ÉS ARRIBAR A TENIR UN DISSENY I PROTOTIP REALITZAT AMB UNA 

IMPRESSORA 3D D’UN TECLAT FUNCIONAL, ERGONÒMIC I TOTALMENT ADAPTAT A LES 

NECESSITATS QUE PRESENTEN ELS NENS AMB CERTS TIPUS DE DISCAPACITATS.  

 

El prototip final serà un prototip que constarà de la carcassa, la pantalla i els seus components més 

bàsics (així com ara el prototip no funcional d’un cotxe). Això significa que no caldrà tocar la part 

informàtica ni la de sensors ni plaques d’Arduino" ni la de programació de APPS o pàgines web. 

- Amb aquesta solució l’autor aprendrà: 

 

o Entendre el procés tecnològic de disseny. 

o Aprendre les fases de disseny d’un producte 

▪ Estudiar mercat d’aquest producte. 

▪ Estudiar les necessitats del mercat. 

▪ Estudiar la Viabilitat tècnica i econòmica. 

▪ Estudiar els materials 

▪ Elaborar dissenys inicials. 

▪ Seleccionar dissenys per fer prototip 

▪ Seleccionar programes de disseny. 

▪ Aprendre i Dissenyar 2D 

▪ Aprendre i Dissenyar 3D 

▪ Imprimir en 3D 

▪ Realitzar Tests i Assajos 
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3.6 Hipòtesis 

 

Les hipòtesis inicials d’aquest treball són les següents: 

1- Les dificultats en la comunicació en nens discapacitats és un dels principals problemes i 

causant de frustracions pels nens i les seves famílies. 

2- Un sistema de comunicació adaptat pot resoldre problemes de comunicació. 

3- Si es segueix bé el procés de disseny i el mètode científic el nostre producte complirà amb 

els requisits proposats inicialment. 

4- Amb cinc mesos puc arribar a imprimir i millorar un prototip semi-funcional del sistema. 

5- El producte final pot ser vendible i comercialitzat. 

 

Al final del treball haurem de concloure si aquestes hipòtesis són certes o falses. 
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3.7 Metodologia 

 

Per realitzar aquest projecte utilitzarem el procés de disseny tecnològic de producte. 

Per treballs de recerca tradicionals, s’utilitza el mètode científic. Un procés que serveix per investigar 

allò desconegut, un procés que utilitza l'evidència i l'experimentació. Les persones que fan ciència 

utilitzen aquest mètode amb la finalitat de trobar informació per respondre les preguntes que es fan. 

Quan un/a científic/a utilitza aquest mètode pot reproduir experiments que hagi fet un altre científic. 

En el cas del nostre projecte, ja partim d’una idea inicial. Per tant, hi ha recerca i un desenvolupament 

tecnològic de producte. 

 

Tot i les diferències, tant el mètode científic com el tecnològic es basen en uns passos fonamentals: 

 

1. Observació: consisteix a observar els fenòmens que succeeixen a la natura. Aplicar 

atentament tots els sentits en un objecte o en un fenomen per tal d’estudiar-lo tal com es 

presenta a la realitat. Posteriorment caldrà quantificar aquests fets observables. A partir 

d'aquestes observacions es pot detectar un fet que no es pot explicar amb les teories que 

coneixem, o algun succés que les contradiu. 

 

2. Formulació d'hipòtesis: donar raons lògiques que justifiquin per què passen aquests 

fenòmens. Plantejament mitjançant l'observació seguint les normes establertes pel mètode 

científic. Una hipòtesi pot definir-se com una solució provisional a un problema donat. 

 

3. Experimentació: Mètode que consisteix en l'estudi d'un fenomen reproduït generalment en 

un laboratori. És la fase en què investiguem, recollim informació i pensem per veure si les 

hipòtesis són correctes. La hipòtesi es comprova o es rebutja observant les proves i totes les 

dades relacionades amb ella. 

 

4. Extracció de conclusions: Per veure si la hipòtesi inicial es confirma o no. Si és certa, es passa 

al pas següent; si no, s’ha de tornar a la formulació. 

 

5. Elaboració d'una teoria: Una teoria es defineix com un conjunt de conceptes, definicions i 

proposicions interconnectades, que en especificar les relacions de les variables, ofereixen una 

visió sistemàtica dels fenòmens amb el propòsit d'explicar-los. 
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3.7.1 El procés de disseny de producte 

 

En aquest projecte, l’autor realitzarà aquestes fases del mètode científic adaptades al procés de 

desenvolupament de producte.  

Aquest mètode consisteix en seguir un a sèrie de passos que, conjunts, completen un cercle. Aquest 

és realment el sistema que ha seguit l’autor per a la realització del treball: 

 

✓ Aquest cercle comença per identificar les necessitats. Estudiar les necessitats del mercat 

(usuaris). 

✓ Seguidament es fa una recerca sobre les necessitats i el problema el qual es vol solucionar. 

Com es pot resoldre el problema. 

✓ A continuació es fa una pluja d’idees imaginant totes les solucions possibles per a aquest 

problema.  

✓ Després es fa una selecció d’aquesta pluja d’idees i es tria la que es creu que és la millor 

solució.  

✓ Un cop triada la solució es construeix un prototip i un cop construït a aquest se l’avalua.  

✓ Finalment segons les avaluacions i els tests es mira si realment ha funcionat o si hi ha sorgit 

un altre problema. En el segon cas, el cercle torna a començar.  

Il·lustració 7. Procés de disseny 
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4. DESENVOLUPAMENT 

 

En aquest treball es vol aconseguir proporcionar una solució viable pels problemes de comunicació 

dels infants amb discapacitats. Però per tal de resoldre’l, o si més no, fer més petites aquestes 

dificultats, necessito informar-me sobre les barreres a les que s’ha de fer front i em cal  conèixer fins 

al mínim detall de tots els camins que em puguin ajudar a arribar al nostre objectiu amb el resultat 

més òptim. 

 

4.1 Les discapacitats 

 

Si el que es vol aconseguir és solucionar un problema de comunicació que ve relacionat amb 

discapacitats, el primer pas és introduir-se en aquest món i entendre d’on venen (què les produeix i 

com es produeixen) i com aquestes afecten als pacients. També de les seves conseqüències, 

fonamentalment en l’àmbit de la comunicació i de totes les funcions que puguin afectar-lo. 

Si es pren com a referència la definició clàssica de discapacitat5, totes les persones en algun moment 

de la vida presentaran algun tipus de discapacitat, relacionada amb restriccions o absències de 

capacitat per desenvolupar tasques quotidianes. Però és en el moment que aquesta restricció o 

absència té caràcter persistent, quan es considerada  discapacitat. A Espanya s’ha començat a utilitzar 

el terme de diversitat funcional com a terme alternatiu al de la discapacitat per iniciativa de les 

mateixes persones afectades. Més recentment, es considera la discapacitat com un estat que origina 

dificultats per fer efectiu el dret d’igualtat d’oportunitats.  

Ara que s’ha entès el sentit explícit d’aquest concepte, un pot començar a pensar que hi poden haver 

diferents tipus o categories dintre del mateix. Dintre de les diversitats funcionals s’hi troben les 

discapacitats físiques, les discapacitats sensorials, les discapacitats de comunicació i parla, les 

discapacitats intel·lectuals i, finalment, les discapacitats derivades de trastorns mentals.  

Seguidament es farà una introducció a aquestes tipologies de discapacitats. Ens concentrarem en les 

discapacitats físiques i sensorials, de comunicació i de parla que són les que afecten als pacients de 

DIPG.  

  

                                                           
5 La discapacitat és la condició d'aquella persona que té una funció, física o mental, limitada respecte de la 
mitjana de la població o anul·lada. (Wikipedia) 
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4.1.1 Les discapacitats físiques 

 

La discapacitat física o motriu és aquella que es defineix com la que provoca en l'individu que la pateix 

alguna disfunció en l'aparell locomotor. L’OMS la defineix com "un fenomen complex que reflecteix 

una interacció entre les característiques de l'organisme humà i les característiques de la societat on 

viu"6. Els principals problemes que pot generar la discapacitat motriu són diversos, entre ells es pot 

esmentar: moviments incontrolats, dificultats de coordinació, abast limitat, força reduïda, parla no 

intel·ligible, dificultat amb la motricitat fina i gruixuda i mala accessibilitat al medi físic, entre d’altres.  

La major part de la discapacitat física (més d'un 80%) és sobrevinguda després del naixement per 

condicions comunes i accidents de tota mena com ara accidents de cotxe (han incrementat 

notablement durant els últims anys), accidents domèstics, etc. I de manera més minoritària, aquestes 

afectacions poden originar-se durant l'embaràs, per problemes genètics o durant el part. 

Tipus de discapacitats físiques: 

Dintre de les discapacitats físiques s’hi troben dos grans grups: les motrius i les no motrius (o 

orgàniques).  Aquestes primeres són les discapacitats físiques que deriven de la pèrdua de capacitat 

de moviment per diverses causes, ja sigui per malformacions, accidents, lesions cerebrals, etc.  

Aquest tipus es dona quan una persona té un estat físic que li impedeix de forma permanent i 

irreversible moure amb la plena funcionalitat del seu sistema motriu. La discapacitat motora pot 

donar-se per una condició genètica, com en el cas de la fibrosi quística, o com a conseqüència de 

causes externes com accidents i amputacions. No obstant això, altres vegades pot aparèixer com a 

símptoma d'algunes condicions que afecten el cervell, a la medul·la espinal o la pròpia musculatura.  

Les segones són aquelles que deriven de les malalties orgàniques, d’aparells o de sistemes com ara 

podrien ser el cansament, les 

malalties coronàries, les renals, les 

pulmonars, etc. Són aquelles que 

afecten al capdavant, la columna 

vertebral i les extremitats inferiors i 

superiors. Afecten òrgans i vísceres 

dels aparells respiratori, 

cardiovascular, digestiu i urinari i als 

sistemes metabòlic i immunològic. I 

comporten dèficits de les 

estructures musculars relacionades 

amb el moviment de les 

extremitats. 

 

                                                           
6 El terme engloba els problemes que afecten a una estructura o funció corporal, a les limitacions en l'activitat i 
a les restriccions en la participació que aquests comporten 

Il·lustració 8. Exemple de discapacitats físiques 
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Les deficiències causades per aquests dos tipus de discapacitats es denominen segons el nombre 

d'extremitats i les parts del cos que afecten: la monoplegia, que és la paràlisi d'una única extremitat; 

la paraplegia, que suposa la paràlisi en la meitat inferior del cos; la tetraplegia, la pèrdua de mobilitat 

en totes les extremitats i l'hemiplegia, la paràlisi d'un costat del cos. 

 

4.1.2 Les discapacitats sensorials 

 

Les discapacitats sensorials corresponen generalment a les persones amb deficiències visuals i 

auditives, tot i que els altres sentits també poden arribar a desenvolupar discapacitats que presenten 

problemes amb la comunicació i el llenguatge. Els tipus de discapacitats sensorials no incapaciten a la 

persona per tenir una vida funcional en la majoria dels aspectes si porta a terme un ensinistrament 

adequat. Casos ben coneguts, com el de Hellen Keller (oradora i activista política, primera persona 

sordcega a aconseguir una llicenciatura universitària) van demostrar que la incapacitat sensorial no és 

obstacle per al desenvolupament d'una vida funcional i amb èxit. 

Il·lustració 9 - Hellen Keller 
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La ceguesa i la pèrdua de visió, la sordesa i la 

pèrdua d’audició, les discapacitats olfactives i 

gustatives, les discapacitats somato-

sensorials (quan es té poca sensibilitat al 

tacte, a la calor, al fred i al dolor) i els trastorns 

de l’equilibri són les principals discapacitats 

dintre d’aquest rang, però a continuació 

s’enfocarà en les dues més importants dintre 

d’aquesta gran varietat. 

 

 

 

 

4.1.2.1 Les discapacitats visuals 

 Les discapacitats visuals són les derivades d’una pèrdua total o parcial de visió com a conseqüència 

d’afeccions oculars i/o neuro-oftalmològiques i això impedeix a l’afectat portar una vida plena.  

Es pot considerar l'existència de discapacitat visual en aquelles persones completament cegues o amb 

una resta de visió tan petita que no es pot corregir amb lents normals. Les causes de discapacitat visual 

poden ser, entre altres, factors genètics, alteracions visuals, conseqüència de certa medicació, o 

contreure la rubèola durant l'embaràs. És important distingir entre una situació de deficiència visual 

severa que s'estableix en el naixement i la ceguesa que afecta a l'edat adulta. Les repercussions 

psicològiques i adaptacions a dur a terme són completament diferents. 

 

4.1.2.2 Les discapacitats auditives 

A la discapacitat auditiva es fan malbé els sistemes que permeten rebre les ones de so. Si no es reben, 

no es poden transformar en impulsos nerviosos i s'impossibilita la posterior transmissió de tals 

impulsos a la part de l'escorça cerebral que els processa. La pèrdua de l'audició o sordesa pot ser de 

dos tipus en relació amb les estructures danyades. 

La pèrdua d'audició conductiva és causada generalment per anomalies en l'orella externa o l'orella 

mitjana i implica una pèrdua de l'audició uniforme. La pèrdua de l'audició perceptiva és en canvi 

causada pel dany al sistema que transforma el pols de so en un impuls nerviós, en aquests casos, la 

pèrdua d'audició és més gran per a les freqüències altes. 

  

Il·lustració 10. Discapacitats sensorials 
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4.1.3 Discapacitats de comunicació i parla 

 

Un "trastorn de la parla o llenguatge" es refereix als problemes de la comunicació o altres àrees 

relacionades, com ara les funcions motores orals. Aquests endarreriments i trastorns varien des de 

simples substitucions de so fins a la inhabilitat de comprendre o utilitzar el llenguatge o mecanisme 

motor-oral per a la parla i alimentació. Algunes causes dels impediments de la parla o llenguatge 

inclouen la pèrdua auditiva, trastorns neurològics, lesió cerebral, discapacitat intel·lectual, abús de 

drogues, impediments com ara llavi leporí, i abús o mal ús vocal. No obstant això, amb molta 

freqüència es desconeix la causa. 

 

4.1.3.1 Discapacitats de parla 

 

Els trastorns de la parla es refereixen a les dificultats en la producció dels sons requerits per parlar o 

problemes amb la qualitat de la veu. Aquests es poden caracteritzar per una interrupció en el flux o 

ritme de la parla com, per exemple, el “quequeig” o falta de fluència. Els trastorns de la parla poden 

constituir problemes amb la formació de sons, els quals s'anomenen trastorns de l'articulació o  

trastorns fonològics, o poden incloure dificultats amb el to, volum, o qualitat de la veu. Hi pot haver 

una combinació de diversos problemes. Les persones amb trastorns de la parla poden tenir problemes 

per utilitzar alguns sons requerits per parlar, el que podria ser símptoma d'un retard. Aquests individus 

poden dir una paraula per una altra o tenir dificultat amb pronunciar la "l" o la "r." Pot resultar difícil 

comprendre el que diu una persona amb un impediment de la parla. Les persones amb trastorns de la 

veu poden tenir dificultat amb el so de la seva veu. 

 

4.1.3.2 Discapacitats de llenguatge 

 

Pràcticament tots els actes que es duen a terme són comunicatius. Gestos, ganyotes, sons, olors i fins 

i tot distàncies són i han estat utilitzats des de sempre per obtenir informació sobre les accions, 

motivacions i pensaments dels altres. 

Fins i tot l'absència d'acció és indicativa d'alguna cosa. No obstant això, a més de l'anterior, l’ésser 

humà disposa d'un element més per comunicar-se, un simbòlic. Aquest element simbòlic és el 

llenguatge, que a nivell oral s'expressa mitjançant la parla. Un impediment del llenguatge és un 

impediment en l'habilitat per comprendre o utilitzar les paraules en unió, verbal i no-verbalment. 

Algunes característiques dels impediments del llenguatge inclouen: l'ús impropi de paraules i els seus 

significats, la inhabilitat d'expressar idees, models gramaticals impropis, un vocabulari reduït i la 

inhabilitat de seguir instruccions. 

Una d'aquestes característiques o una combinació d'aquestes pot ocórrer en els nens que siguin 

afectats per discapacitats en l'aprenentatge del llenguatge o endarreriments en el desenvolupament 

del llenguatge. Alguns nens poden escoltar o veure una paraula però no poden comprendre el seu 

significat; i al mateix temps, poden tenir dificultats en tractar de comunicar-se amb els altres. 
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El llenguatge, parlat, escrit o de signes, és el codi de comunicació. Amb dificultats d’algunes o totes 

aquestes formes de llenguatge (discapacitats), la comunicació es fa molt difícil o gairebé impossible. 

Quan l’emissor o el receptor pateixen algun tipus de discapacitat, la qual limita les formes de 

llenguatge, la comunicació es veu greument perjudicada. 

 

 

 

Il·lustració 12. -La comunicació 

 

 

 

Il·lustració 11.- Taula de comunicació per discapacitats 
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4.1.4 Les discapacitats intel·lectuals 

La discapacitat intel·lectual implica una sèrie de limitacions en les habilitats que la persona aprèn per 

funcionar en la seva vida diària i que li permeten respondre davant diferents situacions i llocs. 

 

La discapacitat intel·lectual 

s'expressa en la relació amb 

l'entorn. Per tant, depèn tant de la 

pròpia persona com de les 

barreres o obstacles que té al 

voltant. A les persones amb 

discapacitat intel·lectual els costa 

més que als altres aprendre, 

comprendre i comunicar-se.  

 

 

 

La discapacitat intel·lectual generalment és permanent, és a dir, per a tota la vida, i té un impacte 

important en la vida de la persona i de la seva família. 

Hi ha molts tipus i causes diferents de discapacitat intel·lectual. Alguns s'originen abans que un nadó 

neixi, altres durant el part i altres a causa d'una malaltia greu en la infància. Però sempre abans dels 

18 anys. 

La discapacitat intel·lectual pot ser causada per diversos factors, com el genètic, l'abús de substàncies 

tòxiques, infeccions, un traumatisme, malnutrició, etc. Pot ser de naixement o posterior a ell. 

 

4.1.5 Discapacitats derivades de trastorns mentals 

 

Les persones amb trastorns mentals greus poden presentar necessitats diverses vinculades a la seva 

problemàtica psiquiàtrica i psicosocial. Moltes d'elles presenten discapacitats o limitacions en el seu 

funcionament psicològic i social autònom, tenen més risc de patir situacions de desigualtat social i són 

especialment vulnerables a les situacions d’estrès. 

Es basen en l'afectació de la capacitat mental, derivada dels símptomes o signes que constitueixen el 

diagnòstic: alteracions emocionals, cognitives i/o del comportament i que afecten el processos 

psicològics bàsics, que dificulten l'adaptació de la persona a l'entorn cultural i social i crea alguna 

forma de malestar subjectiu. 

  

Il·lustració 13. Discapacitats intel·lectuals 
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4.2 Sistemes de comunicació alternatius 

 

Hi ha molts nens que per la seva discapacitat física (paràlisi cerebral infantil, malalties neuromusculars, 

...), intel·lectual, sensorial (sordesa o sordceguesa) o trastorns del desenvolupament com l'autisme, 

veuen molt limitada o fins i tot impossibilitada la seva parla. Però això vol dir que no es poden 

comunicar? 

Tots els éssers humans es comuniquen i els nens amb discapacitat també ho fan. Poden ser 

comunicacions molt bàsiques, per exemple mostrant-nos la seva grat o desgrat mitjançant expressions 

facials, evitació o fins i tot rebequeries, o més complexes. El problema és que, encara que el nen 

s'estigui comunicant, de vegades, el seu entorn no interpreta bé el que vol dir ja que no ho fa 

mitjançant la parla. La frustració del nen en intentar comunicar alguna cosa (que li fa mal la panxa, 

que té gana, ...) i no poder, ha de ser molt gran, per això no és estrany que, en moltes ocasions, mostrin 

problemes de comportament. 

Per a això si l'aprenentatge del llenguatge oral està sent molt lent o complicat, és fonamental que el 

nen trobi maneres paral·leles de portar l’aprenentatge a un bon ritme i que, sobretot, trobi un mètode 

per expressar-se i que el seu entorn el comprengui. 

 

A vegades les famílies es mostren incòmodes al fet que es comenci a treballar amb un sistema 

alternatiu de comunicació perquè pensen que el nen deixarà d'intentar de parlar perquè l'altre 

mètode li resultarà més còmode. Però res més lluny de la realitat, ja que el nen quan veu els 

avantatges de comunicar-se i ser entès, augmenta la seva motivació i interès en tot el relacionat amb 

el llenguatge. A més millora la seva autoestima, la seva integració social i familiar i els seus problemes 

de comportament. 

Il·lustració 14. Sistema de comunicació augmentatiu 
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D'altra banda, el professional i / o la família que utilitzen sistemes de comunicació alternatius emeten 

paraules contínuament, de manera que aquest mètode no substitueix la comunicació oral sinó que la 

complementa o l'augmenta. 

Hi ha diferents tipus de sistemes alternatius o augmentatius de comunicació que es divideixen en dos 

grans grups: els que necessiten d'un suport material extern i els que no. 

Entre els sistemes que necessiten d'un suport extern es troba l'escriptura i altres mètodes que 

utilitzen pictogrames, dibuixos o fotografies perquè el nen expressi el que vol assenyalant, amb la 

mirada o per mitjà d'ajudes tècniques. Els suports tècnics que contenen els pictogrames o les lletres, 

poden ser taulers de cartró (il·lustració 11) o altres materials, quaderns, pastilles o programes 

informàtics. 

Hi ha moltes ajudes tècniques que possibiliten que nens que no poden assenyalar físicament ho facin 

a través de commutadors o polsadors i gràcies a un escombrat que passa per totes les imatges (manual 

o informatitzat). Quan l'escombrat passa per la imatge que vol triar el nen aquest prem el commutador 

i així pot fer frases o expressar alguna cosa concreta. 

També hi ha sistemes de comunicació alternatius que no necessiten d'ajudes externes com són la 

llengua de signes dels sords. La llengua de signes és habitualment utilitzada per persones amb dèficit 

auditiu i utilitza els gestos o signes per expressar i la visió per rebre la informació. En el cas dels 

sordcecs la recepció dels signes pot ser mitjançant el tacte i es realitzen adaptacions dels gestos. 

Gràcies a les noves tecnologies, els sistemes de comunicació alternatius (SCA) ofereixen múltiples 

oportunitats de millorar la comunicació. A tall de resum, podem parlar de: 

❖ SCA Bàsics: taulers sil·làbics, panells alfanumèrics, quaderns de comunicació: suports en què 

es mostren símbols (fotografies, pictogrames, paraules, frases, etc.) que la persona assenyala 

o lliurament per comunicar-se. 

Il·lustració 15.- Panell de comunicació 
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❖ SCA Tecnològics: programes informàtics amb opcions d'accessibilitat: aplicacions que 

ofereixen múltiples possibilitats, com la predicció de paraules, la síntesi de veu, el 

reconeixement de veu o el control de l'entorn. Aquests SCA tecnològics experimenten avui un 

notable desenvolupament. 

 

 

Per accedir a aquests sistemes de comunicació hi ha diferents ajudes tècniques adaptades a cada 

persona: 

❖ Comunicadors: dispositius electrònics en què s'emmagatzemen paraules o frases per 

transmetre missatges mitjançant veu gravada o sintetitzada. 

 

 

Il·lustració 16.- Sistema comunicació alternatiu tecnològic 

Il·lustració 17.- Comunicador 
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❖ Polsadors: instruments que connectats a un terminal permeten activar la funció d'escombrat 

amb qualsevol part del cos sobre la qual es pugui controlar voluntàriament el moviment, per 

seleccionar l'element de desitjat. 

 

 

❖ Teclats virtuals: programes que simulen un teclat en pantalla que permeten accedir a les 

diverses aplicacions de comunicació mitjançant escombrat amb un polsador sense necessitat 

d'utilitzar un teclat estàndard. 

Il·lustració 18.-Exemple de polsador 

Il·lustració 19.- teclat virtual 
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❖ Ratolins adaptats: disponibles en múltiples formats (tipus joystick o bola, amb polsador, de 

veu, de cap o controlat pels ulls, etc.) permeten que pacients amb greus dificultats motores 

puguin controlar el punter del ordinador. 

 

❖ Altres Dispositius d'entrada d'informació: concebuts per a persones amb greus problemes de 

mobilitat, permeten introduir la informació en el terminal per mètodes diferents de la 

pantalla, teclat o el ratolí. 

  

Il·lustració 20.- Ratolí adaptat 

Il·lustracions 20 i 21.- Altres dispositius 
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4.2.1 Pictogrames 

 

Aquest treball se centrarà en els sistemes amb ajudes externes, i concretament en el mètodes que 

inclouen pictogrames. Aquests mètodes, però s’adeqüen a cada persona i a les seves necessitats, i no 

tots els mètodes són compatibles amb totes les persones. 

Hi ha varis mètodes que utilitzen pictogrames com a forma de comunicació entre ells l'SPC, BLISS, 

PECS, etc. 

El sistema SPC és el sistema més utilitzat en el nostre context, principalment per la seva facilitat 

d'interpretació, ja que les seves icones representen de forma clara el concepte que volen transmetre. 

Va ser desenvolupat el 1981 per Mayer-Johnson, amb la finalitat que les seves icones fossin clarament 

diferenciables entre si i de senzilla comprensió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els destinataris del sistema de Símbols Pictogràfics per a la comunicació són persones que no poden o 

tenen dificultat per parlar, llegir i escriure. Aquestes persones han de poder identificar i reconèixer 

formes, han de tenir suficient capacitat visual, auditiva i memorística i un mínim d'intencionalitat 

comunicativa com a base per continuar desenvolupant aquestes capacitats. 

Per assignar un significat, diferenciar i fer més fàcil el reconeixement de l’us símbols es juga amb el 

seu aspecte, categoria i distribució: 

Il·lustració 23. Pictogrames del sistema SPC 
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 Aspecte: Cal tenir el compte el disseny del símbol (senzillesa dels dibuixos, la reproducció dels 

dibuixos, el color de les paraules, etc.) i la mida dels pictogrames. 

 Categoria: Els símbols en el sistema SPC segueixen sis categories que es diferencien pel color 

del pictograma: 

• Groc: Noms de persones i pronoms 

• Verd: Verbs 

• Blau: paraules descriptives 

• Taronja: Altres noms propis 

• Blanc: Miscel·lània, articles, preposicions, conjuncions, colors, alfabet, paraules 

abstractes, etc. 

• Rosa / morat: Paraules emprades en interaccions socials. 

 

 Distribució: S'ha de tenir en compte la morfologia per a l'estructura gramatical de les frases 

simples per seguir la mateixa en la distribució dels pictogrames. 

 

El sistema BLISS és un sistema de comunicació alternatiu mitjançant el qual la persona es comunica 

assenyalant una sèrie de símbols que presenten un significat específic i que s’han recollit anteriorment 

en una mena d'arxiu recopilatori com ara una llibreta o unes làmines.  

Perquè sigui més ràpid el seu ús, els diferents símbols s'agrupen en categories que seran d'un color o 

un altre segons el que representin, per exemple els símbols que facin referència a substantius aniran 

en cartolines vermelles i els que fan referència a verbs en groc.  

 

  

Il·lustració 24. Pictogrames del sistema BLISS 
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A causa dels avenços en les tecnologies, aquests sistemes també s'han vist millorats mitjançant per 

exemple en l'ús d'aplicacions en xarxes web i en telèfons mòbils intel·ligents.  

Però no tots els sistemes alternatius de comunicació són adequats per a totes les persones ja que com 

s’ha esmentat anteriorment, aquests s'adeqüen a les necessitats de cada persona per cobrir-les de la 

millor manera possible. 

Per tal que una persona pugui fer servir aquest mètode alternatiu, la persona no pot presentar grans 

problemes a nivell cognitiu ja que el seu ús necessita que la persona relacioni el que vol dir amb els 

símbols. A més ja que es tracta d'un sistema visual i auditiu el nivell de visió i audició no es pot veure 

molt afectat 

El sistema de comunicació per intercanvi d'imatges (Picture Exchange Communication System o PECS) 

és un sistema d'aprenentatge que permet als nens amb poca o cap capacitat verbal comunicar-se 

usant imatges. Pot ser utilitzat a la llar, a l'aula o en una varietat d'entorns. Un terapeuta, o un dels 

pares, ajuda al nen a construir un vocabulari i articular els seus desitjos, observacions o sentiments 

per mitjà de l'ús consistent d'imatges. 

 

El programa comença per ensenyar al nen a intercanviar una imatge per un objecte. Eventualment, al 

nen se li ensenya a distingir entre imatges i símbols i a utilitzar-los per formar oracions. Encara PECS 

es basa en eines visuals, el reforç verbal és un component vital, per la qual cosa s'anima als terapeutes 

a fer servir la comunicació verbal.  

  

Il·lustració 25. Pictogrames del sistema PECS 
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4.3 El DIPG  

 

4.3.1 Què és el DIPG? 

 

El nom de Glioma Pontino Intrínsec Difús descriu com creix el tumor, on es troba i quins tipus de 

cèl·lules donen lloc al tumor. 

Glioma és un terme general per a tumors originaris de cèl·lules glials. Les cèl·lules glials es troben en 

tot el cervell. Constitueixen la substància blanca del cervell que envolta i dona suport a les neurones 

(les neurones són cèl·lules que transporten missatges al cervell). Els gliomes es poden formar en 

diferents àrees del cervell. DIPG ocorre en cèl·lules glials en la protuberància. 

Pontino indica que el tumor es troba en una part del tronc encefàlic anomenada pont o protuberància 

tronco-encefàlica. La protuberància és responsable d'una sèrie d'importants funcions corporals, com 

la respiració, la son, el control de la bufeta i l'equilibri. A causa de que aquestes funcions són vitals per 

a la supervivència, la pressió del tumor en creixement és molt perillosa. 

 

  Il·lustració 26. Situació del pont de Varol·li 
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Intrínsec significa que és propi o característic, en aquest cas del pont o protuberància tronco-

encefàlica. 

Difús vol dir que el tumor no està ben contingut, limitat o definit: creix en un altre teixit perquè les 

cèl·lules canceroses es barregen amb les cèl·lules sanes (com les males herbes dels jardins). Per 

aquesta raó, és impossible extirpar quirúrgicament sense danyar el teixit sa. Això fa que DIPG encara 

no es pugui tractar de forma eficaç.  

 

El Glioma Difús, Intrínsec de la Protuberància del tronc cerebral (DIPG) és un tumor rar i actualment 

incurable. Es dona predominantment en nens i adolescents. És un tumor característic del 

desenvolupament del sistema nerviós central (SNC) i afecta la regió anatòmica més crucial de la neuro-

anatomia. Pel tronc cerebral passen totes les connexions neuronals que des del cervell baixen a la 

medul·la espinal. En ell s'originen 10 dels 12 nervis cranials. Per això, els tumors que s'originen a partir 

d'alteracions del desenvolupament del tronc cerebral són especialment devastadors. 

En el Glioma Difús a la Protuberància del tronc encefàlic les cèl·lules malignes s'entrellacen amb el 

teixit cerebral en una zona que controla funcions crítiques com la respiració i la freqüència cardíaca, 

de manera que la cirurgia i la quimioteràpia convencional no són una opció per combatre-ho. 

Per fer-se una idea ràpida del què suposa la raresa d’aquesta malaltia aquí es mostren unes dades de 

l’impacte que té aquesta malaltia a Espanya: 

➢ Aproximadament 30 pacients són diagnosticats amb DIPG a Espanya cada any. 

➢ L'edat mitjana dels pacients amb DIPG és d'aproximadament 6-7 anys. 

➢ No hi ha una prevalença per sexe, es dona indistintament en nens o en nenes. 

➢ La mitjana de supervivència global és inferior a 1 any, oscil·lant entre 8 i 11 mesos. 

➢ La supervivència a 2 anys és d'aproximadament 10%. 

➢ La supervivència a 5 anys és aproximadament del 2%. 

Actualment només la radioteràpia ha resultat eficaç per frenar l'avanç de la malaltia per uns pocs 

mesos. 

Il·lustració  27 i 28.- Males herbes. Les cèl·lules del DIPG es reprodueixen en mig de les cèl·lules bones del cervell 
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La quimioteràpia, en canvi, no ha aportat gairebé cap efecte beneficiós sobre aquests pacients. Es 

desconeix si el seu fracàs és degut al fet que no tenim els fàrmacs adequats o que els fàrmacs no són 

capaços de travessar la barrera hemato-encefàlica (l'estructura que protegeix el nostre cervell de la 

majoria dels agents tòxics) i accedir a la zona del cervell on es troba el tumor. Segons especialistes a 

nivell mundial (Dr. Mora HSJDD), encara no s’ha trobat el fàrmac adequat ni tampoc el sistema 

correcte d’administració. 

Il·lustració 29.- Imatge del DIPG 

 

4.3.2 Tractaments 

Els investigadors encara no saben què causa el DIPG. Igual que la majoria dels càncers, el DIPG passa 

quan alguna cosa surt malament amb el procés de reproducció cel·lular. No obstant això, a diferència 

de molts altres càncers, no hi ha evidència que indiqui que el DIPG sigui causat per factors ambientals 

(exposició a químics o radiació) o variacions genètiques hereditàries específiques. Tot apunta que en 

un moment del desenvolupament es produeix una o diverses mutacions genètiques que 

desencadenen aquesta malaltia. 

Els DIPG són relativament rars, i el diagnòstic i tractament de DIPG és complex i involucra múltiples 

especialistes. Els pacients i les famílies han d'acudir a centres mèdics pediàtrics complets i 

experimentats, amb neuro-oncòlegs, neuròlegs, neuro-radiòlegs i neurocirurgians especialitzats en 

pediatria per rebre un diagnòstic i atenció definitius. 

En aquests centres s’hi troben un total de 7 opcions per a tractar el DIPG. 
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➢ La primera opció és la cirurgia, però aquesta és inviable, ja que el DIPG creix d'una manera 

que fa impossible l'extracció quirúrgica. El teixit cancerós es dissemina al teixit sa i les vores 

del tumor no estan ben definides, tal com ja s’ha explicat en el capítol anterior. Els cirurgians 

no poden extirpar el tumor perquè no hi ha manera d'evitar tallar el teixit cerebral sa que és 

necessari per a la supervivència. 

 

➢ La segona opció és la radioteràpia o radiació. La radioteràpia és l'únic tractament beneficiós 

provat, però desafortunadament per una durada limitada. La radiació mata algunes de les 

cèl·lules canceroses, encongint el tumor i reduint la pressió sobre la tija cerebral. Això pot 

millorar en gran mesura la forma en què el nen se sent i funciona durant uns mesos, i el 75-

85% dels pacients mostren una millora en els símptomes després de la radioteràpia. Degut al 

fet que fins i tot la radioteràpia acuradament dirigida causa algun dany al teixit cerebral sa 

que envolta el tumor, hi ha un límit en la quantitat de radioteràpia que es pot administrar a 

cada pacient. Desafortunadament, el càncer gairebé sempre torna a créixer després d'uns 

mesos. 

 

Tot i això, la radioteràpia sovint causa inflamació en el cervell, el que pot empitjorar 

temporalment els símptomes. Els esteroides s'utilitzen per controlar la inflamació quan és 

necessari. 

 

 

➢ La tercera és la quimioteràpia, però la quimioteràpia actual generalment no és efectiva contra 

el DIPG. La majoria dels fàrmacs anti-cancerígens no poden entrar en el tumor, que sembla 

estar protegit per l'alta pressió dins de la protuberància i la barrera hemato-encefàlica, que 

impedeix que la majoria dels medicaments administrats per via oral o intravenosa arribin al 

cervell. 

 

Il·lustració 30.- Radioteràpia cerebral 
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➢ La quarta són els esteroides. Els esteroides poden jugar un paper important (encara que a curt 

termini) en el tractament dels gliomes de tronc. La majoria de símptomes que presenten els 

nens amb tumor de tronc es deuen a la pressió que el mateix tumor genera sobre els diferents 

nuclis i tractes nerviosos als quals afecta. A mesura que el tumor creix, aquesta pressió és més 

gran i genera una inflamació que és responsable en part dels símptomes que apareixen. 

 

Encara que són molt eficaços a curt termini, la seva administració continuada durant mesos 

provoca efectes secundaris molt severs en els nens (augment de pes, propensió a infeccions, 

alteracions del caràcter, etc...). Per això, la majoria d'experts en aquest tumor estan d’acord 

en que l'administració d'esteroides s'ha d'evitar al màxim i limitar-se a períodes curts de temps 

quan la pressió intracranial ho requereixi. Lamentablement, no sempre és possible evitar el 

seu ús. 

 

➢ El cinquè és el tractament un cop el tumor ha progressat. Un cop es confirma que el tumor 

progressa de nou, els diferents tractaments que s'apliquen varien molt d'un centre a un altre. 

 

Les alternatives passen per oferir tractament dels símptomes exclusivament, introduir nous 

fàrmacs o combinacions de quimioteràpia amb l'esperança que el tumor torni estabilitzar-se. 

Desafortunadament, cap tractament ha aconseguit un impacte rellevant en la supervivència 

dels nens amb aquest tumor. 

 

➢ En sisè lloc la immunoteràpia, també denominada teràpia biològica, que és un tipus de 

tractament per al càncer que estimula les defenses naturals del cos per tal de combatre el 

càncer. En l'actualitat s'estan estudiant diferents tipus de teràpies i estratègies experimentals 

per tractar el DIPG i altres tipus de tumor cerebral de difícil tractament. S'utilitza substàncies 

produïdes pel cos, com les cèl·lules dendrites, o fabricades i modificades genèricament en un 

laboratori com el virus de poliomielitis o del refredat comú, per millorar o restaurar la funció 

del sistema immunitari. 

 

 

Il·lustració 31.- Cèl·lules cerebrals 
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➢ I per últim el mètode de lliurament “CED” i INTRA-ARTERIAL. Aquests dos són mètodes per fer 

arribar el medicament al lloc que es necessita, ja que això és un dels principals problemes 

d’aquesta malaltia. La intra-arterial és una via d'administració intravascular que és regional. 

S’insereix un petit tub en una artèria del cervell, moment en el qual s'injecta la quimioteràpia. 

La quimioteràpia s'introdueix en la circulació sistèmica i finalment a la resta del cos. I el CED 

injecta agents directament al tumor. Es basa en col·locar un petit tub en el teixit del tumor 

cerebral i utilitzar una velocitat d'infusió lenta. Aquest és el mètode més immediat per 

aconseguir concentracions molt altes de fàrmac en el teixit sense cap exposició sistèmica 

apreciable. Bàsicament, elimina el potencial de toxicitat sistèmica (és a dir, supressió de la 

medul·la òssia, sèpsia, disfunció renal o hepàtica, etc.) 

 

 

  

Il·lustració 32.- Esquema del CED cerebral 
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4.3.3 La protuberància anular i les seves funcions 

 

La Protuberància Anular, o pont de Varoli (“Pons” en anglès) és una part del tronc cerebral que 

connecta el bulb raquidi i el cervell mitjà. Transmet senyals del telencèfal al cerebel. És responsable 

d'una sèrie de funcions corporals crítiques, com la respiració, el son, el control de la bufeta, l’oïda, els 

moviments oculars, els moviments facials i la pressió arterial, entre d’altres.  

 

 

 

Aquest té la forma d'un cilindre gruixut semblant a un semianell o pont disposat transversalment, en 

el qual es distingeixen 2 cares (anterior i posterior). La cara posterior està oculta pel cerebel i forma la 

part superior de la fossa romboide o pis del quart ventricle. La cara anterior és visible i en ella es 

destaca un depressió mitjana vertical anomenada "solc basilar", empremta de la seva relació amb el 

tronc basilar, format per la unió de les artèries vertebrals. 

 

 

 

 

Il·lustració 33.- Parts del cervell 



CLIK!  Treball de recerca 2018-2019  
 

40 
 

 

 

És en aquesta part del cervell on es forma el DIPG, i degut al creixement del tumor es van anul·lant 

mica a mica les funcions que fa aquest.  

 

4.3.3.1 Els símptomes 

 

Els primers símptomes que es donen quan el DIPG actua sobre el Pons són: 

 

➢ Visió doble 

➢ Estrabisme 

➢ Dificultat per controlar el moviment 

dels ulls i les parpelles, i l'expressió 

facial 

➢ Paràlisi parcial d'alguna part del cos, 

normalment afectant una meitat de la 

cara. 

➢ Dificultat per mastegar i empassar 

➢ Dificultat per parlar 

➢ Debilitat en braços i cames 

➢ Pèrdua de l'equilibri 

➢ Dificultat per caminar 

➢ Mals de cap (especialment durant el 

matí) 

➢ Nàusees i vòmits 

➢ Fatiga 

 

 

Aquests símptomes són els primers símptomes que es poden donar, però degut a la naturalesa 

agressiva del DIPG i  ala velocitat a la que creix normalment, els símptomes generalment empitjoren 

ràpidament. Cal dir que aquests poden millorar o empitjorar amb els tractaments aplicats a la malaltia. 

  

Il·lustració 34. Pont de Varoli situat en el crani 
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4.3.4 Fases del DIPG 

 

Les fases d’evolució de la malaltia són diverses segons els pacients. Es podria descriure el pas d’en 

Marí per el DIPG en 3 fases: 

 

1. A la primera fase el tumor es comença a manifestar, apareixen les cèl·lules cancerígenes a la 

protuberància anul·lar i s’inicia la pressió al bulb i al cerebel . A en Marí se li va manifestar amb 

el símptoma de la vista doble. Aquest va ser fruit de la distorsió de senyals que passen per el 

Pons, que impliquen directament els ulls. 

 

2. La segona fase es va donar un cop feta la radioteràpia i es coneix comunament com “La falsa 

lluna de mel”. En aquesta fase, gràcies a la radioteràpia, el tumor es deixa d’expandir i fins i 

tot es redueix, anul·lant a l’acte tots els símptomes i fent tornar el pacient a la normalitat. 

 

Per sort, aquesta fase a en Martí li va durar uns quatre o cinc mesos, que li van permetre 

acabar el curs escolar amb normalitat i continuar amb la seva vida normal per un breu temps. 

 

3. Per últim, la tercera i última fase va ser quan la radioteràpia ja no va poder fer res més contra 

el tumor, i entre els afectes secundaris d’aquesta i els símptomes que van tornar a aparèixer 

en Martí va començar a presentar visió doble, audició nul·la, mobilitat molt reduïda, 

incapacitat d’empassar, molt poca sensibilitat, pèrdua de l’equilibri i pèrdua de la força 

necessària per controlar les activitats bucals, cosa que va portar a la pèrdua gairebé total de 

la comunicació per la seva part.  

 

Aquests símptomes es van anar agreujant a mesura que passava el temps, i com més temps 

passava més forts i més símptomes es presentaven. És durant aquesta fase on els pares d’en 

Martí (Gil Casanovas i Patricia Pons) es van inventar sistemes de comunicació constantment, 

els quals van variant depenent de la discapacitat que presenta l’infant en aquell instant. 

 

Val adir, però, que en tot moment en Martí tenia el cap clar, i que mentalment estava perfecte, 

cosa que feia que li frustrés molt el fet de no poder expressar els seus sentiments. El DIPG, 

per la situació on es troba en el cervell, no afecta a les capacitats cognitives. 
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4.3.4.1 Recull de discapacitats i necessitats a satisfer 

 

Així doncs, un cop vist el cas d’en Martí es poden identificar quines discapacitats i quines necessitats 

haurà de satisfer el sistema de comunicació que es vol dissenyar. 

Aquest sistema haurà de servir per comunicar les necessitats bàsiques d’un infant als seus pares. 

Aquest infant no presenta unes discapacitats específiques, però si se sap que les que pot contraure 

són: 

➢ Discapacitats físiques motores 

➢ Discapacitats sensorials de vista  

➢ Discapacitats sensorials d’oïda 

➢ Discapacitats de comunicació  

➢ Discapacitats de parla 

 

A part d’això, i gràcies a les idees aportades en el llibre de la HOFFMAN, RUTH I. Understanding the 

journey (Una guia del DIPG pels pares), publicat per la American Childhood Cancer Organization®, el 

prototip haurà de ser simple, fàcil d’aprendre a fer servir, amb una interfície agradable a adaptable a 

totes les discapacitats que es presentin al llarg del camí. 

 

 

Il·lustració 35.- Guia per als pares per entendre el DIPG 
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4.3.5 Com ha de ser un sistema de comunicació per al DIPG? 

 

Tenint en compte to el que s’ha vist fins ara en els apartats anteriors, aquesta resolució serà el fruit 

dels estudis dels sistemes de comunicació, juntament amb els estudis de les discapacitats i amb 

l’aprofundiment dels estudis de les fases del DIPG i els consells de la senyora HOFFMAN, RUTH I. en el 

seu llibre. 

 

❖ Haurà de ser lleuger i resistent, ja que passarà moltes hores amb el nen i estarà exposat a 

molts cops i rallades. 

❖ Haurà de permetre a l’infant transmetre els missatges amb el mínim esforç. 

❖ El sistema haurà de permetre fer-se servir amb falta de precisió.  

❖ Haurà de tenir una interfície agradable, intuïtiva i simple per tal de ser còmode de fer servir. 

❖ La varietat de missatges que es proposin hauran de ser fàcilment distingibles, i això es farà 

seguint  una variant del sistema SPC. 

❖ Les tecles o caselles hauran de tenir colors vistosos i que es puguin diferenciar. 

❖ Haurà de tenir un polsador que serveixi per avisar als pares. 

❖ Haurà de ser com més compatible millor, ja que es vol arribar al públic més extens possible. 
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4.4 Disseny i impressió 3D 

 

4.4.1 Disseny 3D 

 

El disseny 3D és el conjunt de tècniques que ens serveixen per projectar en tres dimensions. Seria el 

primer pas per idear els objectes, construccions i peces tridimensionals abans de modelar o construir-

les.  

Avui dia són innombrables les disciplines i professions que requereixen de la tècnica del disseny 3D, 

entre elles: l'arquitectura, l'enginyeria, el disseny industrial, l'animació 3d, la geometria descriptiva i 

el disseny gràfic, entre d'altres, fins i tot les arts plàstiques s'aproximen a la tri dimensió de diverses 

maneres. 

El disseny 3D és indispensable per a les màquines 

que operen en llenguatges CAD-CAM, per exemple 

en mecanitzat automàtic i tall làser. En aquests 

processos les peces a maquinar hauran de ser 

dissenyades amb antelació i programades perquè 

el robot de mecanitzat les interpreti 

apropiadament i amb molt de detall. El mateix 

passa amb les impressores 3D, les peces hauran de 

ser dissenyades en 3D i després incorporades al 

braç d'impressió a través d'un programari 

desenvolupat exclusivament per a aquest 

propòsit. 

 

El material imprès en tres dimensions varia depèn de les necessitats, i va des de plàstics tous i fràgils 

fins a plàstics resistents d’alta qualitat i fins i tot certs tipus d’aliatges de metalls o en els casos més 

innovadors, combinacions amb vidre. 

  

Il·lustració 36. Models en tres dimensions 
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4.4.2 Impressió 3D 

 

La impressió 3D és un grup de tecnologies de fabricació on un objecte tridimensional és creat, en el 

cas de les impressores 3D, mitjançant la superposició de capes d’un material. Les impressores 3D són 

en general més ràpides, més barates i més fàcils d'usar que altres tecnologies de fabricació, encara 

que com qualsevol procés industrial, estaran sotmeses a un compromís entre el seu preu d'adquisició 

i la tolerància en les mesures dels objectes produïts. 

Un mètode d'impressió 3D consisteix en el sistema d'impressió per injecció. La impressora crea el 

model de capa en capa construint mica en mica capes prèviament seleccionades de cada secció de la 

peça. El procés és repetit fins que totes les capes han estat impreses. Aquesta tecnologia és l'única 

que permet la impressió de prototips a tot color, permetent a més a més, extraplans o sortints. 

 

 

  

Il·lustració 37. Impressió den tres dimensions 
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4.5 Disseny del prototip 

 

En aquest apartat es mostraran tots els passos seguits per tal d’aconseguir el prototip final 

implementant el procés de disseny i relacionant-lo directament amb les necessitats establertes en 

l’apartat 4.3.5 

 

4.5.1 Planificació (Diagrama de Gantt) 

Tant important com la bona realització d’un projecte és la seva planificació i gestió. Planificació de les 

tasques a realitzar, la seva vinculació, els recursos utilitzats i el temps que hi cal destinar. 

Per tal d’aprendre com es fa una bona planificació es van consultar vídeos a You Tube i es van consultar 

diferents exemples de planificació de projectes de disseny industrial (Girbau Projects). 

El diagrama de Gantt és una de les tècniques usades com a eina gestió de recursos i planificació. 

Concretament, és una eina de planificació del treball, ja que presenta totes les activitats que s'han de 

realitzar i quan s'han de realitzar, i permet tenir una idea de com avança el projecte i si és necessari 

re programar les actuacions planificades per tal d'adequar el projecte al nou entorn o necessitats.  

En el diagrama de Gantt que es pot veure a continuació es mostra la previsió en temps de totes les 

tasques a realitzar d’aquest treball de recerca. Des del seu inici fins al lliurament del projecte. 

 

Il·lustració 38. Diagrama de Gantt del projecte 
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4.5.2 Estudi de mercat 

 

Vaig realitzar una entrevista amb el CEO de l’empresa BJ adaptacions, Borja Romero, per tal de 

comentar varis punts del projecte. Un d’aquests punts va ser la discussió sobre quins mercats 

englobaria aquest producte i la seva viabilitat comercial. 

https://bjadaptaciones.com/ 

 

 

En Borja va fer un estudi de mercat molt ràpid però efectiu, ja que va comentar que d’aquest projecte 

se’n poden treure idees molt bones aplicables a una immensa varietat de productes tant a la vida real 

com en el sector dels sistemes adaptats, però que, citant textualment:  

“La funcionalitat del CLIK! és tant gran però alhora tant poc especialitzada que no podria sortir rentable 

de cap de les maneres... No hi ha res igual al mercat... Serviria per qualsevol discapacitat, però alhora 

qualsevol pacient discapacitat podria trobar alguna cosa millor per al seu cas.” 

 

 

Il·lustració 39.- Història de BJ adaptaciones 

https://bjadaptaciones.com/


CLIK!  Treball de recerca 2018-2019  
 

48 
 

En definitiva, el CLIK! és un producte sense competidors, però que cap empresa apostaria per invertir 

en el projecte degut al poc valor de mercat que li pertoca. És una eina especialitzada per un cas concret 

i unes necessitats concretes, i això el fa únic però petit. 

 

 

  

Il·lustració 40.-Visita a BJ Adaptaciones 
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4.5.3 Tria d’un programa per dissenyar en 3D 

 

Per tal de fer una impressió en tres dimensions (3D) del prototip s’ha hagut de triar un programa de 

disseny 3D, un format amb que imprimir i un lloc per a dur a terme la impressió. Per a escollir cada 

una d’aquestes opcions s’ha fet un estudi i una comparació rigorosa per tal de poder comptar amb les 

millors eines possibles que ens puguin ajudar amb la feina. 

 

Selecció del programari: 

Quan un enginyer, un dissenyador o un arquitecte vol crear un projecte mitjançant els suports 3D 

sempre es vol tenir el millor programari possible que hi hagi a l’abast, i aquest cas no és diferent. Per 

triar el programa (o aplicació) amb la qual es dissenyarà el nostre prototip hem seguit una sèrie de 

mètodes que ha ajudat a trobar la millor opció possible en el mercat.  

Poder trobar programes de disseny 3D normalment es bastant difícil. Això es deu a varis factors com 

ara l’àmplia gamma de funcions disponibles d’aquestes aplicacions, el seu preu, la seva compatibilitat, 

etc., i per a trobar el meu hem seguit els següents passos: 

El primer pas que s’ha dut a terme ha sigut fer una recerca per internet indagant per “blogs” d’usuaris 

d’aplicacions de disseny gràfic i visual per tal de tenir referències sobre què o on buscar per aconseguir 

unes primeres referències. Amb aquest pas ha donat l’informació sobre quins programes hi ha 

disponibles al mercat, si la seva aplicació en el camp estudiat és l’adequada i la seva disponibilitat, tal 

com els preus o les diferents plataformes disponibles. 

Exemple d’adreces d’internet consultades per escollir el programa 3D de disseny: 

https://www.materialise.com/  

https://all3dp.com/es/1/mejores-programas-diseno-3d-software-modelado-3d-gratis/  

https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software  

http://3dprintbarometer.com/results.html#tstamp=1531149395275&psize=6&pcomplex=4&eco

nomic=2&ssize=8&purpose=2  

https://nanocad.com/  

https://www.sketchup.com/  

https://www.blender.org/ 

https://www.freecadweb.org/ 

https://all3dp.com/3d-printing-file-formats/   

 

 

https://www.materialise.com/
https://all3dp.com/es/1/mejores-programas-diseno-3d-software-modelado-3d-gratis/
https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software
http://3dprintbarometer.com/results.html#tstamp=1531149395275&psize=6&pcomplex=4&economic=2&ssize=8&purpose=2
http://3dprintbarometer.com/results.html#tstamp=1531149395275&psize=6&pcomplex=4&economic=2&ssize=8&purpose=2
https://nanocad.com/
https://www.sketchup.com/
https://www.blender.org/
https://www.freecadweb.org/
https://all3dp.com/3d-printing-file-formats/
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El segon pas ha sigut buscar una selecció general prèvia, que s’ha trobat en una pàgina web7 que 

agrupa en conjunts els programes de disseny 3D per a cada nivell d’aprenentatge, excloent els 

programes de disseny 3D per a animació i jocs, que també té en compte els sistemes operatius en els 

quals es pot instal·lar, seguidament també compara els preus dels productes i per acabar especifica 

els formats en els quals es pot dibuixar dins el programa. D’aquesta llista se n’ha escollit sis, els sis que 

a simple vista destacaven sobre els altres degut a les seves característiques i al seu rendiment, però 

també els que eren gratuïts, ja que el preu és un gran factor a tenir en compte. 

  

                                                           
7 https://all3dp.com/es/1/mejores-programas-diseno-3d-software-modelado-3d-gratis/ 

Il·lustració 41.- Impressió de pantalla de la pàgina web 

https://all3dp.com/es/1/mejores-programas-diseno-3d-software-modelado-3d-gratis/


CLIK!  Treball de recerca 2018-2019  
 

51 
 

El tercer pas ha sigut recollir totes les dades de les 6 aplicacions escollides (Libre CAD, Design Spark, 

Free CAD, nano CAD, SketchUp, Blender) i fer una taula comparativa. S’ha realitzat una taula de presa 

de decisions. Eina molt utilitzada quan es valora opcions diferents per un mateix objectiu, alhora de 

prendre la decisió final:  

 

 

- Primer de tot s’han escollit les deu característiques més rellevants que ha de tenir 

l’aplicació i s’han posat en ordre prioritari de l’1 al 10 (10 sent la més prioritària/rellevant 

i 1 sent la menys prioritària/ rellevant) i a cada una d’aquestes se li ha associat el nombre 

corresponent segons la rellevància.  

 

- El segon pas ha sigut instal·lar-se totes les aplicacions i analitzar totes les característiques 

prèviament escollides per tal de fer una valoració posterior. 

 

- Seguidament per a cada aplicació se li ha donat una valoració numèrica sobre aquestes 

característiques (amb un 10 de millor puntuació i un1 la pitjor) i es posa a la taula a la 

posició que es correspon. 

 

Il·lustració 42.- Taula de presa de decisions. 

Taula 1. Exemple de la metodologia 
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- Un cop entrades totes les dades cada puntuació de cada característica s’ha multiplicat per 

el valor numèric que li correspon en aquesta última i s’ha sumat el total de cadascuna de 

les caselles multiplicades pel valor que els hi correspongui, podent obtenir un valor màxim 

de 550.  

(ex: Si el programa Freecad ha obtingut una puntuació de 6 a l’apartat de software, i aquest s’ha 

valorat amb una importància de 8 la puntuació que s’endurà d’aquesta casella serà 48, i així 

successivament per a cada característica.) 

  

- Finalment s’han filtrat els resultats i s’ha obtingut el programa amb el qual s’ha realitzat 

el disseny en tres dimensions. 

 

Així doncs, el programa que més bons resultats ha obtingut (553 punts) en aquest test ha sigut el 

Design Spark Mechanical ( de RS. mechanicals).  

 

PROGRAMA DE DISSENY ESCOLLIT: 
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4.5.4 Aprenentatge del disseny en 3D 

 

A partir del resultat obtingut de la tria s’ha pogut trobar el millor programa per dissenyar el nostre 

prototip. Abans de dibuixar, però, s’ha hagut d’aprendre a utilitzar el programa.  

Això ha sigut possible gràcies a una sèrie de vídeos d’autoaprenentatge8 que proporciona la mateixa 

empresa que ha dissenyat l’aplicació i que et guien per tal de familiaritzar-te amb l’aplicació i conèixer 

les seves principals funcions. 

• En el primer dels vídeos d’autoaprenentatge el presentador ajuda a familiaritzar amb la 

interfície de l’aplicació ensenyant-nos les eines bàsiques per moure’ns per dins el programa.  

• Seguidament, en el segon vídeo, s’ensenya a dibuixar en 2D per tal de prèviament poder 

extreure aquest dibuix i posar-lo en tres dimensions.  

• En tercer lloc ensenya a modificar les cantonades de qualsevol peça.  

• En quart lloc, s’ensenya com fer una perforació en el nostre model 3D 

• A continuació, saltant el cinquè vídeo (que no ens serveix per realitzar el nostre producte), en 

el sisè i el setè vídeo s’ensenya a manipular i combinar dissenys sòlids ja en tres dimensions.  

• Per últim, en els tres darrers vídeos s’aprèn a posicionar i controlar les dimensions dels 

objectes, alhora aprenent a tallar-los. 

  

                                                           
8 https://designspark.zendesk.com/hc/en-us/sections/202625729-Video-Tutorials 

Il·lustració 43.- Aprenentatge amb vídeos d'ajuda 

https://designspark.zendesk.com/hc/en-us/sections/202625729-Video-Tutorials
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4.5.5 Pluja d’idees  

 

S’ha buscat un mètode per buscar i recollir totes les idees possibles sobre com en quina forma i quines 

característiques es podria materialitzar el nostre producte el qual ha de satisfer les màximes 

necessitats possibles establides anteriorment. La pluja d’idees és una eina de treball grupal que facilita 

el sorgiment de noves idees sobre un tema o problema determinat. En moltes ocasions forma part del 

procés tecnològic i és molt útil per a la innovació. 

En aquest projecte, aquesta eina només ha sigut utilitzada per un únic membre, el qual ha fet el recull 

de totes les possibilitats que se li han ocorregut. En els següents apartats recollim les idees sorgides, 

separades per temàtiques: 

Sistema de comunicació: 

Ratolí i ordinador, tablet, smartphone, pissarra blanca interactiva amb retoladors, teclat adaptat amb pantalla 

incorporada, reconeixement de retina, polsadors simples, joystick de barbeta, rastrejador de la posició del cap, 

ratolí de boca, emulador de ratolí amb la mirada, joystick simple, teclat adaptat simple, pantalles tàctils per 

ordinadors, taules comunicadores, portàtil tàctil, llibreta electrònica, casc electrònic connectat al cap, ulleres de 

reconeixement de vista, polseres de detecció de moviment, ... 

Portàtil o no portàtil? Espai per descansar els canells 

Forma del sistema de comunicació (hem triat el teclat adaptat amb pantalla no incorporada): 

Carcassa quadrada, carcassa rodona, carcassa amb forma d’ordinador, superfície plana, triangular, ovalada, 

irregular, trapezoidal,  cantons arrodonits, cantons punxeguts, cantons amb xamfrà, superfície paral·lela al 

terra, superfície inclinada, superfície vertical, transparent, de colors simples, amb patrons de colors, amb 

dibuixos, translúcida, superfície mal·leable, tova, dura, com de coixí, amb un coixí a sota, amb pinces per agafar-

se a la taula, amb potes incorporades, amb braços per recolzar-se a les cadires, amb un suport per elevar-lo una 

mica si es posa sobre una  taula,  pantalla projectada sobre la taula, projector  Llum que il·lumina el CLIK??? 

Pantalla del sistema: 

Tablet, ipad, pantalla tàctil, pantalla d’ordinador, smartphone, pantalla lleugera i petita, tablet de mida 

mitjana, tablet de mida gran, tablet de mida gegant, pantalla analògica, pantalla de videoconsola vella, 

Quantitat de tecles:  

2 tecles (sistema simple de si i no),  3 tecles, sistema de rombe (4 tecles), quadrat de tecles, 5 tecles en fila, 3 

tecles a dalt i 3 a baix, 4 a dalt i 4 a baix, 5 i 5, 6 i 6, alineades rectes, alineades amb curvatura, amb un polsador 

extra per emergències o per avisar, tecles especialitzades amb funcions definides, tecles laterals per a funcions 

extra, tecla de retorn,... tecla extra per bloquejar-les totes. 

Tecles: 

Tecles quadrades, tecles rodones, tecles triangulars, tecles ovalades, tecles amb llums, tecles toves, tecles dures, 

tecles amb una depressió central, tecles amb irregularitats, tecles amb formes, tecles amb dibuixos, tecles amb 

números, tecles amb lletres, tecles amb símbols, tecles amb dibuixos, tecles transparents, totes les tecles del 

mateix color, tecles il·luminades amb varietats de colors, tecles fluorescents per la nit, depressions o sortides, 

material 

Extres: 

Llums per la nit, brunzidor, rotors per notar vibració, llum de posició, usb type c, type b, type a, lightning port, 

tots a la vegada, adaptador incorporat, multicable, coixí, part més tova a la part inferior, altaveus. 
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S’han utilitzat les idees sorgides per tal d’obtenir-ne de noves i així també millorar el disseny. S’ha 

començat extraient idees referents a sistemes de comunicació alternatius. Dintre d’aquestes idees hi 

han sortit, des de sistemes de reconeixement i seguiment retinal, fins a ratolins i “joysticks” controlats 

amb la llengua, passant per tot tipus de teclats i polsadors de totes les formes i menes possibles. 

Un cop vistes totes les idees s’ha fet una selecció exhaustiva contemplant les millors opcions per 

resoldre els problemes prèviament establerts. Una condició dintre aquesta selecció, però, ha sigut el 

preu i la accessibilitat als recursos, ja s’han hagut d’establir certs límits per al projecte. 

El resultat d’aquesta selecció, doncs, ha sigut un teclat adaptat amb connectivitat per a tauletes, 

ordinadors i smartphones. Un teclat adaptat portàtil, resistent i lleuger, cosa que permetria als 

pacients portar-lo a totes hores, a tots els llocs en qualsevol moment i circumstància. Tampoc encariria 

desorbitadament el preu i, ja que segons l’estudi de la BBC9 actualment gairebé un 95% de la població 

conté un d’aquests “gadgets” a casa seva, la majoria de la població podria fer-ne ús. 

Un cop triat el tipus de sistema de comunicació que serà,  s’ha utilitzat el mateix mètode per buscar i 

triar la millor forma possible que pugui tenir la carcassa.  

Finalment, s’ha triat un disseny de forma rectangular amb els cantons arrodonits per tal de no poder 

causar danys al nen. A la part superior, hi constaran els botons en un pla inclinat per tal de permetre 

al nen veure amb claredat els seus moviments, i amb un sòcol a la part superior per tal de poder 

suportar tant tablets com smartphones. La mida d’aquesta carcassa no ha de ser excessivament gran, 

ja que suposaria una molèstia pel pes, i haurà de ser prou ample per poder suportar una tauleta. 

Segons l’estudi de l’ABC NEWS10, les tauletes amb les dimensions màximes són d’unes 11 polzades de 

pantalla (25 centímetres de llargada)  

Si bé s’ha triat el format del teclat també s’ha hagut de triar els dispositius amb els quals serà 

compatible, i altra vegada s’ha fet servir la pluja d’idees per el mateix propòsit. El resultat en aquest 

apartat ha sigut que el teclat ha de tenir una sortida USB OCD, de manera que sigues compatible amb 

tots els ordinadors i portàtils, però a part d’això, el producte inclourà un adaptador de USB OCD a USB 

tipus C i a “lightning port”, ja que avui en dia són les dues entrades més comunes en totes les tables i 

smartphones del món. 

Per acabar, s’ha acordat la quantitat de les tecles, que ha resultat acabar en 5 tecles distribuïdes en 2 

files sobre el pla inclinat i s’han presentat varies idees extra pe acabar d’arrodonir el disseny. 

 

  

                                                           
9 https://www.bbc.co.uk/news/magazine-12058944 
10 https://abcnews.go.com/Technology/tablet-sizes-samsung-galaxy-note-amazon-kindle-
fire/story?id=16175260 

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-12058944
https://abcnews.go.com/Technology/tablet-sizes-samsung-galaxy-note-amazon-kindle-fire/story?id=16175260
https://abcnews.go.com/Technology/tablet-sizes-samsung-galaxy-note-amazon-kindle-fire/story?id=16175260
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4.5.6 Primers esbossos 

Els primers esbossos s’han basat en els resultats de les idees principals. 

- En el primer esbós s’ha intentat imaginar la forma i mida del teclat i on s’ha de posicionar la 

tauleta. A part d’això, en el mateix ja s’han tingut en compte les tecles, on ja s’ha fet servir les 

deu tecles acordades en la pluja d’idees. Fins i tot l’autor ha temptejat una mica amb la 

disposició d’aquestes deu tecles. La forma de les cantonades de l’estructura també ha sigut 

introduïda en aquest esbós, on s’han aplicat uns cantons arrodonits per tal de complir l’idea 

de ser el màxim de segur possible. En el mateix esbós, l’autor comença a fer comentaris sobre 

quins errors  o quines millores té el projecte de prototip creat. Mica a mica el teclat va agafant 

forma.  

  

Il·lustració 44.- Primer esbós (hi ha tecles esborrades) 
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- En el segon esbós es detalla l’estructura i les tecles, on es comencen a implementar propostes 

extretes de la pluja d’idees com ara els botons quadrats amb un forat al mig (similars als del 

prototip original construïts amb LEGO) o botons quadrats completament llisos. La forma de la 

carcassa no varia gaire d’un model a l’altre, preveient una influència molt gran en el disseny 

final, però si que s’inclou un botó central que suposadament servirà d’ajuda al nen per donar 

una senyal als seus pares. 

  

Il·lustració 45.- Segon esbós (polsador central) 
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- En el tercer esbós l’autor comença a fer proves amb diferents formes externes i diferents 

fórmules de sòcols per a les tecles, com ara un sòcol creat per la incisió d’un cilindre a la part 

superior de la tecla o un altre a partir de la incisió d’un hemisferi d’una esfera també ala part 

superior de la tecla provant d’arribar a una tecla on el dit hi vagi fàcilment i intuïtivament, 

sigui còmode de polsar i tingui la forma més simple possible.. En aquest apartat les tecles són 

grosses i contundents, ja que en aquest punt del projecte encara no s’havia contemplat ni la 

forma per la qual s’accionarien aquestes tecles ni la influència del seu pes innecessari en el 

prototip, provant d’arribar a una tecla on el dit hi vagi fàcilment i intuïtivament, sigui còmode 

de polsar i tingui la forma més simple possible. 

 

  

Il·lustració 46.- Esbossos de polsadors/tecles 
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4.5.7 Dibuix en 3D 

En aquesta secció del treball es mostra el procés de disseny del teclat en format 3D.  

Cada part del teclat ha estat creada per una funció determinada i ha de complir unes característiques 

molt específiques. Es mostrarà cada fase seguida en aquest procés de disseny fins a arribar a un model 

final. 

4.5.7.1 Primer model 

 

En primer lloc s’ha fet una recreació del primer esbós adaptat al dibuix 3D. Aquest teclat manté la 

forma i l’estil de l’esbós inicial i l’autor ja comença a fer modificacions per tal de provar els nous 

conceptes que seran aplicats al producte final.  

En aquest model es redueix a només dues peces tota la part exterior del teclat, i la base, les parets 

laterals i la part superior s’arrodoneixen per evitar qualsevol risc de lesió.  

La peça inferior es fa plana per encabir-hi el futur mecanisme d’accionament i la placa base.  

A la peça superior es fan els forats on aniran acoblades les tecles i un solc allargat on s’hi posarà la 

tauleta.  

La forma de la part superior s’ha dissenyat amb la inclinació necessària perquè l’usuari vegi totes les 

tecles i la pantalla, tant si està estirat com si està assentat a una cadira. 

  

Il·lustració 47.- Primer model 3D 
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4.5.7.2 Segon model 

 

En aquest segon model es conserva la forma de la carcassa, es mantenen el solc de la tauleta, la 

disposició i quantitat de botons i la inclinació de la part superior. L’únic que varia són les mides del 

teclat i la integració d’un botó d’emergència.  

Les mides del prototip varien, ja que en el primer model no s’havien tingut en compte ni les mides de 

les tauletes estàndard ni la incorporació d’un botó extra. 

 

 

  

Il·lustració 48.- Segon model 

Il·lustració 49. Segon model 
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4.5.7.3 El tercer model 

Aquest ha estat el tercer i definitiu model, del qual se n’ha realitzat el prototip imprès en 3D. En els 

següents apartats s’explicarà els criteris amb els quals s’ha aconseguit el disseny final. 

 

LA CARCASSA 

• La carcassa fa 26cm d’amplada per 27cm de llargada  

 

S’ha intentat que el model tingui el mínim pes possible i intentar reduir les mides al màxim 

possible, ja que un cop fet el disseny hi podria haver problemes amb la superfície d’impressió 

de la impressora 3D i que el model no hi càpiga. 

 

 

 

La llargada es deu a les mides de la tauleta. El teclat ha estat expressament dissenyat per ser 

usat amb un “IPAD”, el dispositiu més usat en tot el món. Com que l’IPAD fa uns 24cm de 

llargada, el forat per aguantar-lo ha de ser  lleugerament més llarg, ja que podria donar-se el 

cas de que l’IPAD portés una funda, i aquest forat ens marcarà l’amplada del teclat.  

Respecte l’amplada, el teclat ha hagut d’adoptar unes mides relativament grans, ja que a 

l’haver de suportar una tauleta, el centre de gravetat queda molt desplaçat. Per compensar 

aquest desplaçament s’ha allargat la part davantera. 

Amb l’altura el que s’ha fet ha sigut intentar mantenir la mínima alçada possible, sempre 

respectant la posició dels polsadors i el grau d’inclinació de la part superior. 

Alçada 

Llargada 

Amplada 

Il·lustració 50.- Carcassa model 3 
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El solc per la tauleta s’ha fet mitjançant la intersecció d’un prisma rectangular inclinat amb la 

part superior del prototip. La inclinació donada s’ha determinat mitjançant un estudi fet a casa 

de la subjecció d’un IPAD en diferents angles i situacions. 

 

Un últim problema detectat en el prototip ha sigut el tipus d’encaix entre les dues parts de la 

carcassa, que s’ha resolt fàcilment utilitzant un sistema geomètric d’encaix entre les dues 

tapes. En les següents figures, s’indiquen les geometries d’encaix. 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 51.- Sòcol tercer model 
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LES TECLES 

• Les tecles es divideixen en dues files, cada una a un nivell diferent, i l’altura dels nivells es 

determinen a partir de la inclinació de la part superior del teclat. 

 

Les tecles romandran al seu lloc gràcies a unes cavitats fetes a la mateixa part superior de la 

carcassa. Aquestes cavitats també serviran per guiar el moviment de les tecles i per posar un 

límit al seu recorregut. Aquests forats presenten un diàmetre lleugerament superior al de les 

potes de les tecles, ja que això permet donar espai entre la tecla i la paret i evitar qualsevol 

tipus de fricció que dificulti el moviment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 52.- Tecles del tercer model 

Il·lustració 53.- Forats de guiatge de les tecles 
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S’ha creat també la subjecció dels interruptors escollits (veure punt 4.5.8). Aquests es troben 

subjectats al teclat a partir d’una base que surt de la part inferior d’aquest mateix. Aquesta base conté 

unes cavitats de la mida dels futurs sensors. Aquests forats permeten que cada element compleixi la 

seva funció i es mantingui estàtic.  

A l’haver-hi dues files de botons a dos nivells diferents, els sensors s’han dividit també en dues files, 

subjectades a altures diferents per les seves bases.  

 

Il·lustració 54.- Suport micro interruptors 

Il·lustració 55.- Subjecció micro interruptors 

Il·lustració 56.- Bases de suport interruptors 
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4.5.7.4 Disseny de les tecles 

El disseny de les tecles ha passat per varies etapes fins a arribar al model final. En aquest apartat es 

mostren tots els passos seguits mitjançant el mètode del procés de disseny aplicat especialment per 

a les tecles. 

Les funcions que hauran de complir les tecles són: 

1. Permetre que el dit pugui posicionar-se a la tecla intuïtivament . 

2. Un cop sobre la tecla si les funcions de l’usuari són imprecises no es pot permetre al dit anar 

de tecla en tecla. 

3. Oposar la mínima resistència possible. 

4. Com menys perills comportin a l’usuari millor. 

5. Ser resistents. 

6. Tenir un mètode d’accionament dels micro-interruptors 

 

Primer disseny dels polsadors 

Les tecles del prototip que es van realitzar amb peces LEGO eren forma quadrada i un solc al centre, 

tenien un cilindre a la part inferior encarregat d’estabilitzar i guiar el moviment i accionar els 

interruptors que donaven la senyal. El solc i el prisma estabilitzador complien les funcions requerides, 

però la forma quadrada no, ja que les arestes i els vèrtexs massa punxeguts podien causar danys a 

l’usuari. 

  

Il·lustració 57 i 58 .- Tecles de LEGO 
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Segon disseny dels polsadors 

En el segon disseny s’aconsegueix eliminar els vèrtexs, continua havent-t’hi el solc per pressionar. La  

la peça és massa voluminosa i hi falta el peu d’enllaç amb el polsador. 

 

Tercer disseny dels polsadors 

En el tercer disseny s’aconsegueix eliminar les arestes, però continua essent massa voluminós i no es 

té en compte el mètode d’accionament dels polsadors. 

 

 

  



CLIK!  Treball de recerca 2018-2019  
 

67 
 

 

Quart disseny dels polsadors 

En el quart i definitiu disseny, s’agafen les millors característiques de tots els models anteriors, 

combinades amb noves idees i s’apliquen a la tecla per tal de donar-li una forma que compleixi tots 

els requisits proposats en aquest apartat. 

1. Primer de tot es basarà la tecla en una esfera, com ja s’havia fet al tercer prototip.  

2. Un cop fet l’esfera se l’hi aplica el forat al centre de la part superior. Aquest cop, el forat no 

serà fet amb un prisma, sinó amb una altra esfera de radi més petit, cosa que permet una 

millor fixació del dit un cop dins la tecla, un millor tacte i alhora més comoditat. 

3. Feta aquesta intersecció, l’esfera més gran és escapçada per la meitat per tal de crear la base 

de la tecla. Aquesta funcionarà tant de límit amb la carcassa, per no permetre fer més 

recorregut del que li pertoca, com de punt de connexió entre la part visible d’aquesta i la part 

que acciona els micro-interruptors. 

4. Quan s’ha escapçat l’esfera més gran, la menor es retira i amb ella tota la part que ocupava 

dins la primera, deixant així un buit amb forma de semiesfera a la part superior. 

El buit que deixa l’esfera retirada serà el sòcol final, però aquest, a l’haver estat creat per la 

intersecció de dues esferes, deixa la part més alta del sòcol amb una aresta circular, que podria 

ser incòmode, o fins i tot podria molestar a l’hora de polsar la tecla. 

5. Vist això, el que es fa és arrodonir aquesta aresta tal i com s’havia fet amb les de la carcassa, 

deixant una part superior final que ni deixa escapar el dit, que no és incòmode de polsar, que 

és intuïtiva de fer servir i que no causa cap inconvenient a l’hora de fer servir el teclat. 

 

  

1 2 

3 

5 4 
Il·lustració 59.- Evolució disseny part superior tecles 
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Un cop obtingut el disseny de la part superior de la tecla s’ha desenvolupat el mecanisme encarregat 

d’accionar els polsadors. 

Primer de tot s’ha incorporat una extensió cilíndrica a la part inferior de la 

tecla per tal de poder arribar a la palanca accionant del polsador. Aquesta 

part cilíndrica arribarà just sobre la palanca, a partir d’on s’allargarà fins 

sobrepassar uns mil·límetres el punt de contacte, i es crearà un forat que 

traspassi el cilindre de manera que la palanca quedarà dins del botó. 

Aquest sistema permetrà de manera segura que s’accioni el polsador i que 

de cap de les maneres la tecla falli o variï el recorregut. 
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El color de les tecles 

Els colors de les tecles van d’acord amb els pictogrames de l’aplicació. Al haver-hi deu tecles s’han triat 

deu colors diferents. Per pintar les tecles s’ha fet servir pintura acrílica ja que és una de les úniques 

que accepta el plàstic amb el qual s’han imprès les tecles. 

 

Il·lustració 60.- Colors de les icones de la APP del Clik 

Il·lustració 61.- Disseny de colors de les tecles 

Il·lustració 62.- Colors de les tecles al prototip 
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4.5.8 Electrònica i connexions 

 

La part funcional d’aquest prototip està creada per un circuit de polsadors connectats a una placa 

mare que permet la connexió amb els dispositius exteriors. 

L’elecció de la placa de control passava per la tria entre una placa d’ARDUINO i una placa mare d’un 

teclat convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment s’ha optat per la segona opció.  Una placa de teclat convencional que no s’ha de programar 

i que econòmicament és més barata.  

 

 

  

Il·lustració 63. placa d'Arduino 

Il·lustració 64.- Placa base de teclat estàndard 
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Cada tecla del teclat del Clik està relacionada amb un caràcter del teclat estàndard. Aquests caràcters 

han estat triats seguint unes necessitats: que no sigui cap lletra ni cap número i que estigui present a 

tots els teclats del món. 

Aquests caràcters són reconeguts per la placa base a través dels circuits que es tanquen al ser 

accionades les tecles.  

Les dues i·lustracions que es mostren a continuació, ens senyalen en diferents colors la sortida i 

entrada de cada circuit.  

 

 

 

Il·lustració 65.- Caràcters escollits 

Il·lustració 66 i 67.- Camins de connexions d'un teclat estàndard de les tecles fins a la placa base. 
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Il·lustració 68.- Representació de les entrades i sortides dels circuits 

Il·lustració 69.- Connexions reals a la placa mare 
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Els polsadors (micro interruptors ) han estat triats després d’una visita a l’empresa de domòtica 

ELECVIC el dia 16 d’octubre. Josep Tort, gerent de l’empresa, va suggerir que la millor solució per a 

captar la senyal de les tecles, són els macro-polsadors. Aquests són els que es fan servir a les industries 

del videojoc dins les arcades, i la qualitat d’aquests pot ser molt variada, des de sensors poc precisos 

fins a sensors molt acurats.  

De tots els presentats es va escollir el que millor tacte i menys resistència oposava: el micro-polsador 

Cherry T125.   

Aquest polsador té unes mides de 2x1x0,5 cm, amb una palanca més ample que les dels seus 

competidors, que permetrà un contacte més fàcil entre la tecla i el polsador. 

 

 

Aquest sensor sembla ser el òptim per la nostra aplicació ja que té un recorregut important, un tacte 

suau i un nivell de sensibilitat al contacte molt elevat. Aquest fet faria que l’usuari notés de forma 

important la polsació. 

Volem que l’usuari hagi de fer una pressió real i còmode sobre la tecla i que noti un cop s’ha donat el 

senyal. 

  

Il·lustració 70.- Micro interruptor Cherry T125 
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4.5.9 Impressió 3D 

 

La impressió de les tecles s’ha fet a l’Escola Vedruna de Ripoll, que ens ha facilitat les seves 

instal·lacions per dur a terme el nostre projecte.  

La impressora que tenen al departament de tecnologia és el model UP! PLUS 2. Aquesta impressora 

treballa amb fils de plàstic PET i ABS. És precisa i el producte final és d’alta qualitat.  

 

 

 

 

 

Les tecles s’han imprès en dos grups de cinc, i cada grup ha 

tardat unes sis hores per acabar. 

 

 

 

  

Il·lustració 71.- Impressora UP! PLUS 2 Il·lustració 72.- UP! PLUS 2 fent les tecles 

Il·lustració 73.- Tecles acabades d'imprimir 
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Un cop acabades les tecles, es procedeix a imprimir la carcassa del teclat. És en aquest moment que 

es descobreix que aquesta impressora no té prou capacitat per imprimir peces tan grans. 

Conegut aquest problema es busca una solució alternativa:  

Es busquen via online empreses que ofereixin serveix d’impressió 3D. Es contacta amb la web 

https://www.materialise.com/, una web especialitzada en serveis online d’impressió 3D a tercers. Es 

demana un pressupost, però aquest es desestima immediatament per l’elevadíssim preu del servei 

(uns 2000€ en total). 

 

Es contacta amb Array Plàstics,  una empresa de la comarca especialitzada en la injecció de 

termoplàstics. El seu gerent, Guerau Carné, posa al nostre servei la seva impressora. 

Aquesta impressora és el model 3D BCN3D SIGMA R19. 

Il·lustració 74.- Pàgina web de Materialise 

Il·lustració 75.-Impresora 3D BCN3D SIGMA R19 

https://www.materialise.com/
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Aquesta màquina imprimeix filaments Jet Black de la marca COLORFILA a una temperatura de 200ºC.  

Ja que no es pot imprimir tota la carcassa en dues peces, s’ha optat per dividir-les en quatre parts 

cadascuna. 

Les vuit peces s’han imprès en parelles, i cada parella ha tardat onze hores aproximadament. 

 

 

 

Il·lustracions 76 i 77.- Carcassa en procés d’impressió 

Il·lustracions 78 i 79.-Carcassa impresa 
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Comparant el treball de les dues impressores podem dir que: 

- La impressora de l’Escola Vedruna fabrica unes peces lleugeres i fines al tacte, però poc 

resistents, i el procés de fabricació és molt lent. 

 

- En canvi la impressora d’Array plàstics és una impressora industrial que fabrica peces més 

robustes, aspres al tacte i buides per dins (gran avantatge per a la reducció del pes del 

prototip) en un interval de temps menor.  
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4.5.10 Muntatge del prototip 

FASES DEL MUNTATGE:  

Fase I. Muntatge de la part electrònica: 

 

Es comença soldant els cables a la placa base del teclat. Per fer aquestes connexions s’ha hagut 

d’aprendre a soldar amb estany (il·lustració 80). 

Un cop soldats els cables als ports de la placa, es fixen amb cola adhesiva. 

 

Il·lustració 80.- Aprenent a soldar 

Il·lustració 81.- Connexions soldades i enganxades 
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 Al haver-hi varis circuits per cada 

entrada només es solda un sol cable.  

Els altres cables es fixen a una regleta 

connectada amb el port 

corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament es crimpren tots els cables, que aniran 

connectats als micro-interruptors, a uns terminals 

adients per la connexió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tot i que es va començar intentant crimpar amb alicates, es va demanar una eina especial per 

crimpar cables a un electricista profesional. Finalment, tots els cables han estat crimptats amb aquesta 

eina. 

 

Il·lustració 82.- Regleta 

Il·lustració 84.- Crimpat amb alicates Il·lustració 83.- Terminal pla 
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Per acabar, es tanca el circuit connectant els terminals als polsadors i col·locant aquests a la seva 

posició final. 

 

 

 Fase II. Col·locació de les tecles: 

Com que les dues impressores no tenen la 

mateixa precisió, es poleixen tant les tecles 

com la carcassa perquè no s’encallin a l’hora 

de polsar-les. Les tolerànces que s’obtenen 

en les peces fabricades en impressió 3D no 

són molt exactes i cal, per tant, rectificar-les 

totes, tant tecles com carcassa. 

 

Les tecles es llimen amb una llima industrial 

(il·lustració 86). 

 

 

 

Il·lustració 85.- Interruptors connectats als ports 

Il·lustració 86.- Es llima les tecles 
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Amb un taladro i un cutter s’engrandeixen els forats de la carcassa on hi ha de passar les tecles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, es comprova que el recorregut de les tecles sigui net i precís, sense cap encallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 87.- Engrandint els forats 

Il·lustració 88.- Prova del recorregut de les tecles 
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 Fase III. Unió dels interruptors i la base: 

 

Les quatre peces que integren la base s’enganxen 

provisionalment amb cinta adhesiva de doble cara per 

començar a fer proves amb els interruptors. 

Un cop es veu que els interruptors casen perfectament 

en els forats, enganxem les quatre parts de la base 

definitivament amb cola adhesiva instantània.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es col·loca cada interruptor en el seu espai. Perquè no es mogui s’enganxa a la base amb una punta 

de cola adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 89.- Unió provisional de la base 

Il·lustració 90.- Primers polsadors enganxats 
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 Fase IV. Acabats finals: 

S’instal·la un element d’emergència que consta d’un polsador de color vermell, una bateria (amagada 

a l’interior de la carcassa) i un brunzidor.  

Aquest element servirà perquè el nen pugui comunicar qualsevol emergència accionant el botó 

vermell que farà activar una alarma de so.  

 

 

 

 

Il·lustració 91.- Polsadors en posició definitiva 

Il·lustracions 92 i 93.- Brunzidor i botó d'emergència 
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Es pinten les tecles amb pintures acríliques. I es col·loquen al forat designat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop col·locades les tecles, la part superior de la carcassa s’encaixa amb la part inferior i les tecles 

queden connectades amb els interruptors. 

 

 

Il·lustració 95.- Tecles acabades de pintar 

Il·lustració 94.- Tecles en posició final 

Il·lustració 96.- Tecles connectades amb els polsadors 
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Posteriorment, es va realitzar la prova de funcionament de cadascuna de les tecles. En aquesta prova 

es mira que cada tecla doni la ordre correcta. Això es fa amb una aplicació (il·lustració 97) que simula 

un teclat virtual, on es permet saber quina tecla s’està polsant . 

 

Fase V. Unió final:  

S’enganxen les parts superiors per parelles (il·lustracions 98 i 99) amb cola adhesiva i es posen totes 

les parts  en comú (il·lustració 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 97.- Aplicació KeyboardTester 

Il·lustracions 98 i 99.- Parts superiors enganxades 

Il·lustració 100.- Carcassa i tecles ajuntades 
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Un cop el prototip ensamblat: Carcassa + tecles + interruptors + sistema de connexions, el prototip ja 

està pràcticament enllestit, i només queda aplicar-li els acabats finals. 

Es crea un coixí de la mida de la base del teclat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest coixí se li cus una tira de “velcro” que li permet enganxar-se amb una altra col·locada a la 

base de la carcassa. 

 

 

  

Il·lustració 102.- Tira de velcro a la part inferior del Clik Il·lustració 103.- Coixí amb tira de velcro 

Il·lustració 101.- Cosint el coixí 
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S’obté el prototip final totalment acabat, unint el coixí a la base de la carcassa amb la tira de velcro. 

  

Il·lustracions 104, 105 i 106.- Prototip final 



CLIK!  Treball de recerca 2018-2019  
 

88 
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4.5.11 La Aplicació del Clik 

La APP feta servir per aquesta ocasió va ser creada pel grup “------------------“11, i ja que la seva 

funcionalitat inclou gairebé tots els aspectes que buscàvem per poder permetre a l’infant comunicar-

se no s’editarà. 

Aquesta APP no és ben bé una APP sinó una pàgina web creada en html on es relacionen les icones 

amb unes certes tecles mitjançant la relació de colors i de posicions. 

Aquestes tecles són les tecles més comunes, i es va intentar en el seu moment que fossin 

independents les unes de les altres, acabant amb el tabulador, el “shift”, les fletxes amunt, avall, dreta, 

esquerra, l’espai, l’intro, el “bloq mayús” i la tecla per esborrar.  Sempre hi haurà una opció a la 

pantalla connectada amb la tecla esborrar que et permetrà tirar enrere. 

Així doncs, cada cop que avances amb el teu missatge aquest va quedant enregistrat en text a sota de 

la pantalla, i quan arribes al missatge final, els pares o familiars el poden llegir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11 El nom de l’equip ha estat suprimit per ajustar el treball als requisits marcats pel concurs de la UVic 

Il·lustració 107.- Pantalla inicial de l'aplicació 

Il·lustració 108.- Pantalla del Clik 
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El fons de l’aplicació es presenta constant durant tota la construcció del missatge. A la part superior 

dreta, sobre el fons de núvols ens trobem un robot, i a l’esquerra el logotip del projecte. El robot és 

un dibuix de la Pilarín Bayés per al grup de joves responsables de la creació del projecte, i el logotip 

també.  

Esquema de l’aplicació 

L’esquema que segueix aquesta APP (annex 8.4) és molt simple, i intenta englobar només les 

necessitats bàsiques de l’infant. 

▪ A la pantalla d’encesa tens l’opció de triar l’idioma. 

▪ Un cop triat l’idioma entres a la pantalla d’inici, on hi ha 5 opcions: hora, agenda, lleure, 

aprendre i comunicar 

o Dintre de la primera, la segona i la tercera opció et porta a una pàgina web on et 

marca l’hora de la teva regió actual, t’ensenya la teva agenda o et porta a un portal 

de videojocs. 

o A la quarta et porta a una pantalla on s’hi troben 3 opcions més: càlcul, lectura i ciència 

(on cada una et porta a pàgines web específiques sobre el tema escollit) 

o I a la última et porta a una pàgina on també s’hi troben 3 opcions més: emocions, jo 

vull i cos. 

▪ Dintre d’emocions pots expressar com et sents emocionalment, si tens fred o 

calor o hi ha l’opció de marcatge ràpid del missatge t’estimo. 

▪ Dintre de jo vull s’hi troben les opcions d’anar, de veure, de beure i de menjar, 

on si s’hi entra apareixen els seus desglossaments. Per últim també hi ha 

l’opció de marcació ràpida del lavabo. 

4.5.11.1 Pictogrames 

Els pictogrames utilitzats en l’aplicació són simples i entenedors, i utilitzen una 

variant dels pictogrames del sistema de comunicació SPC 

per tal d’expressar missatges bàsics relacionats  

directament amb el pictograma mostrat.  

Els pictogrames poden anar des de persones duent a 

terme accions fins a símbols que signifiquen certs camps 

(com per exemple un ull per  

referir-se a la vista o unes fletxes per referir-se a anar), així que hi ha una 

varietat mixta. 

4.5.11.2 La lletra 

La lletra també és part del missatge, ja que al ressaltar, estar en negreta i ser 

contundent, el nen la pot fer servir des d’un bon inici de la malaltia fins a que 

la seva visió estigui molt deteriorada. 

La lletra que inclouen les icones es relaciona directament amb els 

pictogrames, i expressen el se significat en llenguatge escrit.  

Aquesta lletra s’ha de diferenciar de la lletra del missatge final, el qual es va format a mesura que 

s’avança en la construcció del missatge. 
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4.5.12 Estudi de comoditat 

Tenint en compte que el teclat ha de passar moltes hores a la falda del nen s’hi ha afegit un coixí a la 

base. 

Aquest coixí és molt comú en els escriptoris en mòduls per a fer servir l’ordinador o llegir al llit. 

 

S’ha triat una roba suau i càlida cosida a ma i farcida de boles de (Porexpan) poli etilè expandit. Les 

mides del coixí són de 30x30cm, les quals sobrepassen una mica les mides de la carcassa. 

 

 

 

  

Il·lustració 110.- Exemple de taula de llit 

Il·lustracions 111 i 112.- Creació i situació del coixí 
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4.6 PROVES del prototip 

 

El prototip funciona correctament, tant des del punt de vista de connexions, operativitat i 

funcionament de l’aplicació. 

S’han provat repetitivament el funcionament de les tecles i la seva vinculació amb l’aplicació. En alguns 

cassos hi ha falsos contactes deguts a problemes en els pins dels micro-interrupotors. 

Estic molt satisfet del resultat final, tot i que en l’apartat de punts de millorar, s’especifiquen les 

possibles millores a realitzar. 

Degut a la falta de temps i als imprevistos alhora de realitzar la impressió 3D de dimensions suficients 

per realitzar el prototip, aquest no s’ha pogut provar de forma efectiva amb usuaris pels quals està 

pensat. 

Les proves amb usuaris reals (clients finals) són fonamentals per millorar-ne el disseny i realitzar nous 

prototips o pre-series abans de la industrialització. Creiem que aquestes proves amb nens 

discapacitats són un factor clar que ajudarien a millorar el disseny del teclat i també de l’aplicació. 

Però, tal com s’ha comentat, la falta de temps ha impedit realitzar unes proves que ens haurien donat 

moltes dades per tal de millorar el Clik. 
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5. CONCLUSIONS 

En aquest apartat es realitzen les conclusions particulars del treball, així com també es respondrà a 

les preguntes inicials que es van fer al començar el treball, així com a les hipòtesis formulades d’inici. 

 

5.1 Conclusions del treball 

Si es té un somni, amb treball, esforç i dedicació es pot aconseguir. 

Acabar la feina començada amb els “-------------“12, no ha estat fàcil. Pel camí s’han trobat grans reptes 

i obstacles que s’han hagut de superar. Però l’experiència obtinguda en aquell grup ha sigut la base 

per aconseguir fer realitat aquest treball. 

Aquest camí ha portat a dissenyar un prototip completament funcional del Clik, a aprendre i 

aprofundir molt més sobre la malaltia del meu germà i, més enllà de tot això, m’ha portat a crear una 

eina capaç d’ajudar a les famílies amb els mateixos problemes que la nostra, i a nens com en Martí. 

Durant el treball he après a seguir i utilitzar el procés de disseny. Quan m’he hagut d’informar, he 

après a fer recerques exhaustives i a sintetitzar la informació. Quan he començat a dissenyar el 

prototip han aparegut nous conceptes, com ara dissenyar en 3D, o com funciona la impressió 3D.  

Al treballar en la part electrònica i connexions del prototip he arribat a aprendre com funciona un 

teclat, com es solden fils, com s’empalmen els cables o fins i tot, què és, i com funcionen els aparells 

de domòtica.  

També he après com és de complicada la organització i gestió d’un projecte i l’important que és seguir 

el calendari previst. He pogut comprovar que una bona planificació és molt més important del que em 

pensava. Encara que no hagi pogut complir els temps que m’havia marcat al principi del projecte, he 

pogut planificar i identificar totes les tasques que havia de realitzar des d’un bon començament i 

suposar el temps que necessitava per cadascuna d’elles. 

La presa de decisions en moments difícils també ha sigut un factor clau per superar els obstacles, però 

també he fet un tastet del què son les males decisions i el que comporten. 

Vist el resultat final sembla que tot ha anat sobre rodes, però la realitat ha sigut molt diferent. La 

manca de temps, la inexperiència davant de camps totalment nous, el desconeixement i en certs 

moments la mala planificació, han marcat punts molt importants del treball, i aquests s’han hagut 

d’anar superant mica a mica amb dedicació i moltes hores de feina. 

El desenvolupament de productes com el d’aquest treball, demanen enginyers experts en varies 

disciplines, molt de temps i proves. Per llençar un producte tecnològic al mercat calen moltes etapes. 

Tot i que comercialment la producció del Clik és inviable degut als pocs casos que hi ha de DIPG, espero 

que en un futur aquest teclat pugui ajudar al màxim de nens . 

Estic segur que si la meva família hagués tingut aquesta eina, l’hauria utilitzada al màxim durant el 

temps que la va necessitar. En Martí hauria estat content. Hauria sigut capaç de comunicar-se més 

fàcilment amb nosaltres i el Clik hauria facilitat un xic la feina dels meus pares. 

                                                           
12 El nom de l’equip ha estat suprimit per ajustar el treball als requisits marcats pel concurs de la UVic 
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Dir “t’estimo” hauria estat molt més fàcil. 

 

 

5.2 Respostes a les preguntes inicials 

Les preguntes que es va plantejar van ser les següents: 

1. Els nens amb discapacitats motrius i sensorials tenen problemes de comunicació? 

Tal com hem pogut veure en l’apartat 4.1.3 de discapacitats en la comunicació i la parla, per tenir una 

comunicació de qualitat ens cal un emissor i un receptor, i un codi per emetre i desxifrar el missatge. 

Si la persona que ha d’entre el codi té discapacitat ( parla, oïda, escriptura, gesticulació, moviments 

facials, sordesa,....) la comunicació es fa molt difícil. 

2. Es pot ajudar als nens discapacitats a millorar la seva comunicació amb el seu entorn? 

Si no som capaços de millorar les discapacitats, l’única solució possible que podem donar a les 

persones que les presenten, és inventar-nos uns nous codis i altres sistemes de comunicació SAC 

(sistemes de comunicació alternatius). El sistema que s’exposa en aquest treball és un d’aquests, molt 

especialment pensat per algunes fases de la malaltia DIPG. 

3. Quins tipus de discapacitats provoca el DIPG? 

Malauradament el DIPG, tal com he explicat al punt 4.3 d’aquest treball, afecta a una zona del cervell 

responsable de la majoria de funcions motores i sensorials. Per tant, a mida que evoluciona la malaltia, 

els que la pateixen s’aniran trobant mancats de diferents capacitats de forma diferent. En el cas d’en 

Martí, primerament va ser la visió d’un ull, després l’oïda, després la parla, després la mobilitat de les 

cames, de la cara, dels braços.... 

4. Com és el procés de disseny d’un producte? 

Per dissenyar un producte, la literatura i l’experiència de moltes empreses ens demostren que el 

procés tecnològic de disseny, explicat al punt 3.7.1 resulta el més organitzat i efectiu. 

5. Serà possible i hi haurà el temps suficient per dissenyar un prototip 3D en cinc mesos? 

Per realitzar un disseny de producte, normalment s’utilitzen molts recursos i entre un any i dos anys 

de temps per arribar a la solució final, proves i comercialització. En el meu cas, tot i només arribar a la 

impressió 3D del prototip, he demostrat que, en certa mesura i amb limitacions, es pot. 

6. Aquest producte pot ser comercialitzat? 

En el cas del Clik i pels comentaris rebuts del gerent de BJ Adaptaciones, sembla que aquest producte 

tindria aplicacions molt generals per un gran nombre de discapacitats, però és poc concret i poc 

específic per cap d’elles. En el mercat es troben productes (SAC) específics per cada tipus de 

discapacitat. Sembla doncs, poc probable que hi hagués un retorn de la inversió inicial necessària per 

al seu desenvolupament i comercialització. 
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5.3 Revisió de les hipòtesis inicials 

 

Les dificultats en la comunicació en nens discapacitats és un dels principals problemes i causant 

de frustracions pels nens i les seves famílies.  

Per l’experiència pròpia viscuda i pels contactes de la nostra família amb altres famílies afectades, 

xats,.. a l’igual que es mostra per escrit en el llibre “Undestanding the Journey”, el poder-se 

comunicar de manera eficient durant tota la fase de la malaltia, especialment quan es presenten 

les discapacitats, és un dels factors claus per garantir el màxim “benestar” del malalt, fer mínima 

la frustració i evitar l’aïllament del nen en una fase tant crítica.  

Donar suport a un nen amb un tumor cerebral és una feina increïblement important i difícil. Provar 

d’ajudar-lo a entendre i viure amb les seves habilitats canviants pot ser molt complicat, 

especialment quan els cuidadors mateixos tenen problemes amb aquests canvis en el seu dia a 

dia. Aquesta situació també és un repte, per que mentre les habilitats per comunicar-se del nen 

canvien (incloent l’habilitat de poder parlar, escoltar i expressar els seus pensaments i 

sentiments), les habilitats cognitives normalment queden intactes. Així doncs si un nen amb 

aquest tipus de malaltia té problemes per comunicar-se, la tasca de donar-li suport encara es torna 

més complexa. 

Els familiars i cuidadors que s’han trobat en aquesta situació, normalment diuen que no sabien 

què fer o per on començar, i que normalment se sentien inútils i frustrats. 

 

Un sistema de comunicació adaptat pot resoldre problemes de comunicació. 

Existeixen en el mercat actualment infinitat de productes adaptats per millorar la comunicació en 

pacients discapacitats.  La majoria dels productes estan indicats i han sigut especialment 

concebuts per certs tipus de limitacions. Però cap, per les discapacitats i reducció tant ràpida de 

les habilitats amb un manteniment total de la capacitat cognitiva, com es presenta durant el 

desenvolupament del DIPG. 

Per tant, es justifica totalment la voluntat de desenvolupar un disseny específic de teclat adaptat, 

especialment concebut per malalts amb DIPG, el qual permetrà millorar i facilitar la comunicació 

i l’aprenentatge. 

 

Per dissenyar un producte es segueix un procediment de disseny. 

Durant la fase d’estudi d’aquest treball hem pogut comprovar que per desenvolupar qualsevol 

disseny d’un producte, i especialment de màquines i aparells, es segueix sempre un esquema 

semblant de treball. Aquest comença amb una idea, un estudi de mercat, i un estudi de 

possibilitats tècniques que es van desenvolupant i millorant fins a arribar al disseny final de 

producte i a la seva fabricació i comercialització. 
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Si es segueix bé el procés de disseny i el mètode científic el nostre producte complirà amb els 

requisits proposats inicialment. 

Una bona idea o un bon producte no significa que aquest sigui vendible. 

Primer de tot, cal entendre les necessitats del nostre “client” i sempre pensar en elles durant el 

procés. 

El procés de disseny també inclou un estudi de mercat i de la competència. Per desenvolupar un 

bon producte cal treballar conjuntament amb tècnics de diferents competències per arribar a un 

punt de compromís entre tecnologia, estètica, preu, etc.... 

Moltes bones idees no arriben a materialitzar-se ja que el procés de disseny els demostra que són 

inviables tècnicament, econòmicament o que potser no tindrien sortida al mercat. 

Normalment, si es realitza un procés de disseny com cal i s’arriba al final, el producte que 

s’aconsegueix hauria de complir amb les premisses que es demanaven des de l’inici i, a més, hauria 

de tenir el seu mercat (usuaris disposats a pagar per aconseguir-lo). 

Amb tot, un bon producte no vol dir un producte venut. Després de la seva concepció i la seva 

industrialització també farà falta la seva comercialització, publicitat, màrqueting, trobar els canals 

de venta i distribució, etc.. per donar-lo a conèixer i fer-lo arribar de manera eficient als usuaris. 

 

Amb cinc mesos podem arribar a imprimir i millorar un prototip semi-funcional del sistema. 

El resultat final del projecte ens indica que en cinc mesos hem tingut temps de informar-nos sobre 

les necessitats a satisfer, desenvolupar un prototip que sigui capaç de resoldre aquestes 

necessitats i buscar totes les millores possibles per aquest prototip, però degut a les limitacions 

de temps i a la limitació de recursos no s’han pogut aplicar. 

El producte final pot ser vendible i comercialitzat. 

Malauradament, com ens ha fet saber el senyor Borja Romero, com a inversor ell veu el projecte 

totalment inviable parlant en termes comercials, ja que el producte en sí només satisfà unes 

necessitats específiques i el seu mercat seria molt petit. Tot i això, també ha comentat que del 

prototip se’n poden treure idees molt bones aplicables a gran escala. 

  



CLIK!  Treball de recerca 2018-2019  
 

97 
 

 

5.4 Propostes de millora 

 

➢ Millora del material de construcció del prototip : S’han utilitzat dues impressores diferents. 

Una pels botons i l’altre per la carcassa. S’ha hagut d’utilitzar les impressores que hem trobat 

a la nostra disposició, amb el menor cost possible. Els materials utilitzats en els botons ha fet 

que aquests tinguessin unes dimensions amb moltes toleràncies degut al procés de fabricació. 

S’ha hagut de retocar totes les peces alhora de muntar-les. 

 

➢ Trobar una impressora capaç d’imprimir el model 3D en les seves mides originals, sense haver 

de reduir-les per culpa de les seves limitacions en les mides. No ha sigut possible trobar cap 

aparell amb les mides suficients per realitzar el prototip en peces senceres. 

 

➢ Estudiar la possibilitat d’incloure polsadors de ràpid accés exclusivament per formular 

respostes de SÍ i de NO. 

 

➢ Reduir les dimensions i el pes del Click al màxim per millorar-ne la seva ergonomia. 

 

➢ Crear un recolza-braços com a accessori per impedir que els nens en les últimes fases activin 

les tecles de la primera fila sense voler. 

 

➢ Posar senyals d’activació lumínica i/o vibració a les tecles per tal que l’usuari s’asseguri del 

contacte. 

 

➢ Reduir tant la quantitat de tecles, com la quantitat d’icones a la pantalla per tal de crear un 

disseny encara més simple. 

 

➢ Fer possible que la APP sigui oberta, ja que cada usuari té les seves pròpies necessitats i els 

seus propis mètodes de comunicació, i l’aplicació actual només conté termes molt generals. 

 

➢ Deixar més espai entre les tecles i posar les tecles de forma intercalada i que no coincideixin. 

 

➢ Fer que, al polsar les tecles, només hi hagi un senyal (contacte únic) i evitar falsos missatges. 
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8. ANNEXES 

 

8.1 ESBÓS DE LA PLANIFICACIÓ 
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8.2 PRIMERS ESBOSSOS DEL DISSENY 
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8.3 DIAGRAMA DE GANNT (previsió inicial) 
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8.4 ESQUEMA DE L’APLICACIÓ 

 

 

  



 
 

 


