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I
DD

MEMÒRIA
DADES GENERALS

DD.1 Contingut de l’encàrrec
L’objecte d’aquest servei és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en
creixement i ocupació. Aquest contracte està emmarcat dins la iniciativa d’intervenció coordinada PECT
TurisTIC en família, operació Mamut.”
D’acord amb el plec de bases de la convocatòria del concurs i el contracte signat, l’encàrrec consisteix en:
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE L’ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL JACIMENT
PREHISTÒRIC DEL BARRANC DE LA BOELLA, UBICAT AL MAS DE L’HORT DE L’ABEURADOR,
MUNICIPI DE LA CANONJA (TARRAGONA).
El servei, objecte del contracte, està format per quatre actuacions principals:
1. Projecte d’idees museogràfic
2. Guió museogràfic
3. Projecte bàsic museogràfic
4. Projecte executiu museogràfic
En aquest projecte es desenvoluparà l'últim punt: Projecte executiu museogràfic
A tenir en compte que els continguts estan en procés de treball i per tant els originals d'impressió no estan
realitzats, encara que si s'adjunta un projecte gràfic en què s'especifiquen detalladament tots els elements
gràfics a realitzar una vegada els continguts s'hagin tancat.
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DD.2 Identificació i agents del projecte

DD.3 Característiques generals del projecte
1.- Títol del projecte i clau: Serveis de redacció del projecte museogràfic de l’espai d’interpretació del

Projecte:
Títol del projecte:

Serveis de redacció del projecte museogràfic de l’espai d’interpretació del jaciment
prehistòric del Barranc de la Boella

Emplaçament:

Mas de l’Hort de l’Abeurador, municipi de la Canonja (Tarragona)

2.1- Autor del Projecte: ÁMBITO CERO S.L.

Promotor/s:
Fundado Privada Institut Cátala de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Empresa
Representat per:

jaciment prehistòric del Barranc de la Boella

CIF

G 43783752

2.2- Directors d’Obra: Augusto Saavedra Zamora i Cristián Duque García

Telèfon

933034170

ROBERT SALA RAMOS _ Director

NIF

40303315 R

3.- Entitat que ha encarregat el treball: IPHES

39692354 N

4.- Departament/Entitat receptora de l’obra: IPHES (entitat beneficiària del PECT "TurisTIC en família") i

MARIA TARGA MONTSERRAT _ Gerent

NIF

Adreça

Zona Educacional 4, Edifici W3, Campus Sescelades URV

nùm

Municipi

Tarragona

Codi Postal

43007

Adjudicatari del projecte i redactor:

Ajuntament de la Canonja (entitat no beneficiària del PECT "TurisTIC en família")

5.- Tipus d’actuació: Museografia

Empresa

ÁMBITO CERO S.L.

NIF

B 62797667

Representat per:
Museògraf

AUGUSTO SAAVEDRA ZAMORA

NIF

47726224 M

Correu electrònic

asaavedra@ambitocero.com

Telèfon

932857112

Adreça

Carrer Doctor Trueta

nùm

183, 10º-2ª

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08005

6.- Emplaçament actuació: (carrer/Població/Comarca) Mas de l’Hort de l’Abeurador
municipi de la Canonja (Tarragona)
7.- Titularitat del solar (o edifici): Ajuntament de la Canonja

8.- Pressupost total previst per l’actuació: 973.005,53 € (iva inclòs)

9.- Termini estimat per l’execució de l’obra: 15 setmanes

10.- Període redacció Projecte Executiu: 12 setmanes
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MD

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1 Objecte del projecte
El present projecte executiu desenvolupa el projecte bàsic redactat per ÁMBITO CERO sota la supervisió
tècnica de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).
L'objecte d'aquest projecte executiu és dissenyar, definir i documentar, de forma completa i exhaustiva,
tots els elements a fabricar o subministrar inclosos en el projecte bàsic de museografia, així com aportar
els textos definitius elaborats conjuntament amb l'equip coordinador de l'IPHES, disseny gràfics de tots els
elements, maquetacions definitives i pautes gràfiques d'interactius i audiovisuals.
Com s'ha indicat anteriorment els continguts estan en procés de treball i per tant els originals d'impressió
no estan realitzats encara que si s'adjunta un projecte gràfic en què s'especifiquen detalladament tots els
elements gràfics a realitzar una vegada que els continguts s'hagin tancat.
Cal puntualitzar que el projecte de continguts s'està realitzant en castellà, un cop consensuat i corregit de
continguts, estil i ortotipografia en aquest idioma, es realitzaran les traduccions a català, anglès, francès,
rus, alemany, holandès i xinès, amb els quals es realitzaran els originals gràfics d'impressió i digitals
generals.
Per aquest motiu, queden per a un lliurament posterior els arxius gràfics d'impressió i les pautes gràfiques
per a la realització d'audiovisuals i interactius, que també depenen de tancar el projecte de continguts.
Durant la fase de producció, i previ ajustos d'algunes mesures reals construïdes, es podran realitzar les
impressions dels elements gràfics físics, amb els originals de impressió i mitjançant les pautes gràfiques
d'AV i IA, i els guions del projecte de continguts, els realitzadors de l'empresa adjudicatària podran realitzar
totes les peces audiovisuals i interactives.
També queda pendent de realització per fases posteriors per part de ÁMBITO CERO els següents
assessoraments:
- PROJECT MANAGER _ control de pressupostos, temps d’execució de la producció i comunicació entre
el client i l’empresa que portarà acabo la producció
- CONTROL DE LA PRODUCCIÓ _ seguiment de tota la producció i visites a taller per a revisió, control i
aprovació de prototips i elements produïts
- DIRECCIÓ D’OBRA _ control de l’obra “in situ” per a seguiment de tot el muntatge dels elements
produïts.

MD.2 Descripció general del projecte
Aquest projecte executiu recull tota la informació necessària per dur a terme l'objecte del projecte que és
dissenyar, definir i documentar, de forma completa i exhaustiva, tots els elements a fabricar o subministrar
inclosos en el projecte bàsic de museografia aprovat per l'IPHES.
A continuació passem a descriure el procés de treball que s'ha dut a terme per a l'elaboració del projecte
executiu:
• Estudi detallat de cada espai i implantació de la proposta en l'edifici en procés de rehabilitació, per
aquest motiu, ens hem reunit amb l'arquitecte municipal que ha realitzat la rehabilitació, consensuant
temes d'acabats, instal·lacions i necessitats museogràfiques.
• Realització de plànols constructius de cada espai i unitats constructives.
• En paral·lel a la realització dels plànols constructius de cada espai s'ha treballat en el projecte
d'enginyeria audiovisual que és molt important en la museografia proposada.
• Desenvolupament dels textos i continguts definitius, que ara mateix encara estan en procés de treball.
• Estudi detallat de tots els elements gràfics, pendents de l'aprovació final dels continguts definitius per
realitzar els arxius gràfics finals.
• Realització d’amidaments i pressupost detallat sobre la base dels plànols constructius i continguts.
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MC

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC.1. UNITATS CONSTRUCTIVES
UC 01 PAISATGE IMMERSIU
UC 01.01 Caixes de llum
Caixes de llum formades per:
- Marc d'alumini perimetral 10cm de profunditat
- Sistema intern de LED IP65
- Tela impresa especial que es pot rentar
- Posterior de xapa d'alumini de 2,5 mm pintada en color a definir
- Les caixes estaran fixades a diferents altures mitjançant tubs rectangulars, xapes i xapes amb cartel·les,
d'acer acabat natural pavonat, segons s'especifica en els plans

UC 01.02 Vitrines
Vitrina amb defenses de mamut
Vitrina per a defenses de mamut formada per:
- Base amb calaix extraïble amb rodes de niló amb estructura metàl·lica i revestiment de tauler VIROC ref.
Grey (o equivalent)
- Suport per a defenses
- Grava per a amagar el suport per a les defenses
- Perfil “L” fixat a sòl com a guia per a les rodes
- Vidres laminats transparents i antireflex 5+5. Els vidres laterals fixos seran encolats amb sistema UV
- Corona per a vidres realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat. En la zona de contacte dels
vidres amb els perfils es col·locarà una protecció de neoprè o similar. La corona portarà un perfil
desmuntable per a permetre que el calaix inferior s'extregui
Vitrina amb fèmur de mamut
Vitrina per a fèmur de mamut formada per:
- Base de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
- Vidres laminats transparents i antireflex 5+5. Un dels vidres es corre per poder col·locar la peça
- Corona per a vidres realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat. En la zona de contacte dels
vidres amb els perfils es col·locarà una protecció de neoprè o en el cas que el vidre corri niló
- Suport per a fèmur
Gràfica
Forex negre de 3mm impressió directa per cartel·les (defenses i fèmur)

UC 01.03 Escenografia
Plataforma de terra
Plataforma de terra formada per:
- Perímetre realitzat amb tub rectangular d'acer 80x30x2mm que porta soldat una “L” 30x30x2mm per la
cara interior per a fixar el tub rectangular al paviment existent , acabat acer natural pavonat
- 1cm de terra arenosa
- 7cm de material de farcit
Reproducció científica d’escena de hominins
Reproducció científica de petit grup de hominins, una dona amb un nen a les espatlles i una adolescent,
seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Fixades a terra
Reproducció d’indústria lítica
Reproducció d’indústria lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Fixades a terra
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UC 02 RECEPCIÓ, BOTIGA I ARMARIETS
UC 02.01. Mòdul paret d'entrada
Mòdul Pantalla
Mòdul per a pantalla format per:
- Estructura fixa formada per tubs d'acer acabat natural pavonat.
- Revestiment frontal de vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre
capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves
- Revestiment lateral realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) folrat amb xapa d'acer
g=0,3mm acabat acer natural pavonat
- Estructura interna mòbil formada per tubs d'acer acabat natural pavonat i rodes de goma que fan que tot
el conjunt es desplaci. Pantalla fixada a estructura d'acer. Fixació inclosa en aquesta partida
Uns dels laterals és practicable per a poder accedir a la pantalla
Tot el conjunt es fixarà mitjançant 3 xapes d'acer soldades a l'estructura principal i caragolades a paviment
existent
Mòdul Taquilles
Mòdul per a taquilles format per:
- 3 mòduls amb diferents tipus de taquilles com s'indica en els plànols
- Els diferents mòduls estaran connectats entre si mitjançant peces mecàniques d'unió
- Totes les portes o calaixos portaran pany amb moneda i clau, OJMAR, REF. 34.2331.6
- A la part inferior els compartiments seran amb rodes per col·locar motxilles. Rodes model: MENGUAL
REF. 08.2359, 1 pletina (o equivalent)
- Frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 2 unitats en cada porta (o
equivalent)
- Tot estarà realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), les parts vistes estaran folrades
amb xapa d'acer g=0,3mm acabat acer natural pavonat

UC 02.02 Mòduls illes
Mòduls baixos per a recepció realitzats amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) amb diferents
compartiments per a exposició d'objectes

UC 02.03 Mòdul gran paret
Mòdul porta
Mòdul per a porta format per:
- Base realitzada amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- Estructura per subjectar tota la gràfica realitzada amb perfils metàl·lics acabat natural pavonat
- Logo realitzat amb xapa d'acer corten i xapa d'alumini segons s'indica en els plànols, amb separadors per
cargolar les plaques
- La resta de la gràfica serà xapa d'acer acabat natural pavonat
En el cas de les lletres estaran encunyades i en el cas de la costa es realitzarà el contorn en la xapa
- El text que no és encunyat es realitzarà amb vinil de tall adhesiu
Mòdul armari
Mòdul armari realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent) amb diferents compartiments
per a exposició d'objectes i abatible per a accés a quadres

UC 02.04 Mòdul taulell i armari
Taulell
Taulell realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), amb passacables, safata per a cables
i base múltiple per 6 endolls amb interruptor d'encesa i apagat. Amb dues altures
Calaixera amb 4 calaixos realitzada amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
Cadira per taulell
Cadira per taulell Flex Executive d'Andreu World, ref. SO1859 (o equivalent)
Material seient ref. Costa Rica 4236 Cat.L1
Estructura d'alumini polit
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Armari
Armari per taulell realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) amb diferents
compartiments per a emmagatzematge de material
Al frontal es col·locarà el logotip del museu de 94cm de diàmetre encunyat realitzat amb xapa d'acer
acabat natural pavonat, les defenses del mamut seran realitzades amb xapa d'alumini acabat sorrejat
Les portes superiors de l'armari seran corredisses i les inferiors abatibles amb frontisses colzades
MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 3 unitats en cada porta (o equivalent)
Les portes abatibles s'obriran mitjançant un sistema de tancament ocult de expulsador amb imant

UC 02.05 Mòdul armariets carrets de nens
Mòdul per carrets de nens format per:
- 7 mòduls disposats en "L" amb 2 amples diferents però amb la mateixa altura i profunditat com s'indica
en els plànols
- Els diferents mòduls estaran connectats entre si mitjançant peces mecàniques d'unió
- Totes les portes portaran pany amb moneda i clau, OJMAR, REF. 34.2331.6
- Frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 3 unitats en cada porta (o
equivalent)
- Inclòs sòcol per adaptar-se a la rampa existent
- Tot estarà realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), les parts vistes estaran folrades
amb xapa d'acer g=0,3mm acabat acer natural pavonat

UC 03 LA DESCOBERTA _ Passadís
UC 03.01 Mòdul paret
Mòdul paret realitzat a diferents capes de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent) superposades, dividit en
parts
Fixat a paret existent mitjançant perfil d'acer
En el sòcol es col·locarà una reixeta lineal d'acer per a reconduir el retorn d'aire existent en aquest
parament. Model LUFT/9/100/45S (o equivalent)
Il·luminació
Perfil led encastat amb difusor en tauler VIROC en tota la part superior de la gràfica i en sòcol,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
Gràfica
Tauler VIROC ref. Grey g=8mm (o equivalent) impressió directa

UC 03.02 Mòdul sostre
Mòdul per a sostre format per:
- 6 Estructures realitzades amb tub d'acer 30x30x2mm sense acabat
- Revestiment de cadascuna de les estructures amb xapa d'acer de 1,5 mm acabat natural pavonat, fixada
a estructura
- En 5 de les estructures al frontal de la xapa es realitzaran talls a làser (anys)
- 5 Plaques d'il·luminació LUMISHEET per retroil·luminar els anys troquelats en la xapa
- En 5 de les estructures la cara que no té anys serà abatible amb frontissa especial i tancament
- En les cares que no tenen anys s'integraran totes les instal·lacions que ara mateix estan al sostre
d'aquest espai (reixetes d'impulsió, alarmes, llums d'emergència, il·luminació existent), també es
encastrarán dos altaveus

UC 03.03 Mòdul gràfiques
Gràfica escala
Gràfica al costat de escala formada per:
- Estructura realitzada amb tub rectangular d'acer de 80x40x1,5mm acabat natural pavonat, portarà imants
encastats per a fixació del revestiment exterior
-Revestiment de xapa d'acer de 1,5 mm acabat natural pavonat amb impressió directa, imantada a
l'estructura
Fixada a forjat de planta 1 i a paviment de planta 0
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Gràfica paret
Gràfica a paret realitzat a diferents capes de tauler VIROC ref. Grey i Black g=16mm (o equivalent)
superposades
El panell central que serà de Viroc negre inclou la gràfica mitjançant impressió directa, inclosa en aquesta
partida
Fixada a paret existent
Il·luminació
Perfil led encastat amb difusor en tauler VIROC en tota la part superior de la gràfica a paret, temperatura
de color 3000ºk amb regulació d'intensitat

- Interior i calaix realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g = 19mm (o equivalent). Interior de la vitrina lacat
blanc setinat

UC 04 HISTÒRIA D'UN GRAN DESCOBRIMENT _ Sala 01

Gràfica
Forex negre de 3mm impressió directa per a gràfica superior pantalles i cartel·la

Suport per objecte
Suports per a tots els objectes que es van a col·locar a l'interior de la vitrina, pendent de determinar
segons l'objecte a exposar
Il·luminació
Perfil led amb difusor encastat en tauler VIROC a tota la part superior de les parets perimetrals,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat

UC 04.01 Mòdul introducció
Mòdul introducció realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) i estructura interna
metàl·lica, conté 2 pantalles tàctils. Aquestes pantalles estaran subjectes amb suports VESA a l'estructura
metàl·lica interna del mòdul. Davant de les pantalles es col·locarà un vidre laminat especial CRIDECOR de
CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves
Les pantalles seran accessibles per a manteniment
Il·luminació
Perfil led amb difusor encastat en tauler VIROC a tota la part superior de les parets perimetrals,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
Gràfica
Forex negre de 3mm impressió directa

UC 04.02 Contextualització geològica
Mòdul per a contextualització geològica realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) i
estructura interna metàl·lica, conté en cada cara una pantalla. Aquestes pantalles estaran subjectes amb
suports VESA a l'estructura metàl·lica interna del mòdul. Davant de la pantalla es col·locarà un vidre
laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat
a definir segons proves
Les pantalles seran accessibles per a manteniment

UC 04.03 Parets perimetrals
Parets perimetrals
Parets perimetrals compostes per:
- Estructura per donar forma a la paret realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o
equivalent)
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- El la part central on es troben totes les pantalles com a revestiment es col·locarà un vidre laminat
especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir
segons proves. El vidre estarà fixat a la part superior mitjançant un perfil de xapa plegada amb cargol
avellanat i en la part inferior s'encaixarà a una ""U"" metàl·lica
En totes aquelles zones on es troben pantalles seran accessibles, les pantalles horitzontals mitjançant
accés inferior frontal i les pantalles verticals traient el vidre davanter
Les pantalles verticals portaran un braç plegable amb suport VESA i les horitzontals suports VESA, tots
dos fixats a estructura
Vitrina amb compartiment per a gel de sílice
Vitrina amb compartiment per a gel de sílice composta per:
- Urna de vidre realitzada amb vidre laminat transparent i antireflectant amb làmina de butiral 4+4
- Tapa frontal cargolada per a fixació d'urna de vidre
- Calaix frontal extraïble per a col·locació de gel de sílice
- Ranures dins de la vitrina per comunicació de l'interior de la vitrina amb el compartiment inferior on es
troba el gel de sílice

UC 05 ENTORN I FAUNA _ Sala 02
UC 05.01 Mòdul introducció
Mòdul format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral
tintat a definir segons proves, colocat davant de pantalles. El vidre es corre lateralment per accés a la
pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals
Il·luminació
Perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil i
difusor
Gràfica
Forex negre de 3mm impressió directa

UC 05.02 Parets perimetrals
Extradossat
Extradossat realitzat amb Dm ignífug de 19mm fixat a perfils d'alumini
En el sòcol dreta es col·locarà una reixeta lineal d'acer per a reconduir el retorn d'aire existent en aquest
parament. Model LUFT/9/100/45S (o equivalent)
Portarà perforacions i fresat especial per encaix de mòduls i perforacions per altaveus, així com retorn i
impulsió per a equip de climatització
Gràfica
Paper gràfic JET-TEX (o equivalent) imprès amb imatge de fons
Mòdul vitrina + pantalla
Mòdul amb vitrina i pantalla format per:
- Dm ignífug de diferents gruixos segons s'especifica en els plànols
- Vitrina acabat interior perimetral lacat RAL 7022 setinat i acabat frontal amb paper gràfic JET-TEX (o
equivalent) imprès amb imatge de fons
- En el fons de la vitrina hi ha una mirall de 4mm per poder veure la part del darrere dels objectes exposats
- Vitrina amb vidre laminar transparent i antireflectant 4 + 4, extraïble per a col·locació d'objectes
- Marc per pantalla realitzat amb passamà calibrat g=1,5mm acabat lacat RAL 7022 setinat, fixat a a
pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals que seran accessibles per manteniment
La caixa per a les pantalles portarà perforacions tant a la part superior com inferior perquè ventilin els
equips
Fixació de tot el conjunt a l'extradossat mitjançant cargols avellanats
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Il·luminació
Perfil led amb difusor per vitrines ocult en Dm temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
Suport per objecte
Suport per als objectes que es van a col·locar a l'interior de les vitrines, pendent de determinar segons
l'objecte a exposar
Got altaveu
Got especial d'alumini repujat g=2mm fixat a Dm
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Gràfica
Forex negre de 3mm impressió directa per a gràfica superior pantalles
Metacrilat gruix 20 mm amb gràfica gravada en baix relleu, amb perfil de LED a l'extrem per a il·luminació
rasant temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
Forex negre de 3mm impressió directa per cartel·les
Suport per objecte
Suports per a tots els objectes que es van a col·locar a l'interior de les vitrines, pendent de determinar
segons l'objecte a exposar

Fixació de reproducció
Xapa d'acer inoxidable acabat sorrejat g=2,5mm amb impressió directa, per fixació de reproducció
Penjada a Dm mitjançant perfils "Z"

UC 06.03 Mòdul construcció d’una eina lítica

Reproducció de peça exposada en vitrina
Reproducció de peça exposada en vitrina seguint les indicacions d'equip científic del IPHES

Faristol
Faristol format per:
- Estructura interna realitzada amb perfils metàl·lics acabat natural pavonat
- Frontal realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent), imantat a estructura metàl·lica per a
poder accedir a l'interior del mòdul
- Revestiment interior de xapa d'acer de 2 mm acabat natural pavonat
- Base de vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de
polivinil butiral tintat a definir segons proves.

UC 06 TECNOLOGIA _ Sala 03
UC 06.01. Mòdul introducció
Mòdul format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral
tintat a definir segons proves, colocat davant de pantalles. El vidre es corre lateralment per accés a la
pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals
Part del mòdul és una porta per a accés al pou que guarda la mateixa aparença que la resta del conjunt

Pantalla projecció
Bastidor de fusta realitzat amb llistons de 40x40mm, fixada tela blanca tensada especial per projecció

Il·luminació
Anell de llum en base amb tira LED flexible un per cada sensor capacitatiu, temperatura de color 3000ºk
amb regulació d'intensitat.
Sincronitzat amb sensor capacitatiu

Il·luminació
Perfil led amb difusor ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat

Reproducció d'eina lítica
Reproducció d’eina lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Suport de la reproducció format per xapa d'acer inoxidable mat enganxada al vidre amb UVA i vareta de
4mm soldada a placa base i enganxada a la reproducció mitjançant resina

Gràfica
Forex negre de 3mm impressió directa

Gràfica
Duratrans adhesivat impressió directa, fixat a vidre per cara interior

UC 06.02 Parets perimetrals

Calaix inferior per equip d'aire condicionat
Calaix format per:
- Estructura per donar forma al calaix realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o
equivalent)
- Revestiment en dos nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- Reixetes d'impulsió i retorn adaptades a fan coil

Parets perimetrals compostes per:
- Estructura per donar forma a la paret realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o
equivalent)
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- El la part central on es troben totes les pantalles com a revestiment es col·locarà un vidre laminat
especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir
segons proves. El vidre estarà fixat a la part superior mitjançant un perfil de xapa plegada amb cargol
avellanat i en la part inferior s'encaixarà a una "U" metàl·lica
- Suport amb braç plegable i suport VESA fixats a estructura per pantalles verticals
- 9 vitrines de diferents mides amb vidre laminat transparent i antireflectant amb làmina butiral 4+4. A
l'interior de les vitrines hi haurà una base de metacrilat opal glacejat de 10mm de gruix amb rebaix
especial per cartel·la
En totes aquelles zones on es troben pantalles seran accessibles traient el vidre davanter
Il·luminació
Perfil led amb difusor encastat en tauler VIROC a tota la part superior de les parets perimetrals,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
Focus NOZZLE DOWNLIGHT, potència 3,2w, CRI:90, flux:250, lent:12º, temperatura de color 3000ºk amb
regulació d'intensitat, o equivalent, pintat en RAL 7022 acabat setinat

UC 07 EVOLUCIÓ HUMANA _ Sala 04
UC 07.01 Mòdul hominització
Mòdul hominització realitzat amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent) de diferents gruixos
La zona d'interacció portarà un vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb
quatre capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves. El frontal es realitzarà amb xapa d'acer
inoxidable, acabat setinat. El vidre serà extraïble per a accés als sensors d'interacció
Il·luminació
2 punts de llum led, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat per cada sensor capacitatiu.
Sincronitzat amb sensor capacitatiu
Gràfica
Forex blanc de 5mm impressió directa
Vinil impressió directa fixat a vidre per la cara impresa
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UC 07.06 Mòdul importància barranc de la Boella
UC 07.02 Mòdul 3 espècies
Mòdul 3 espècies format per:
- Estructura interna metàl·lica a la qual es fixaran els suports per a les pantalles
- Tapa frontal realitzada amb tauler VIROC ref. Black g=22mm (o equivalent), extraïble mitjançant imants
per a accés a pantalla vertical
- 2 Suports VESA 200 per pantalla horitzontal i vertical
- Vidre frontal laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de
polivinil butiral tintat a definir segons proves
- Xapa plegada superior i inferior per a fixació de vidre vertical
- Xapa soldada a l'estructura per a encaixar un mòdul amb el següent o com rematada lateral de mòdul

Mòdul importància Barranc de la Boella format per:
- Estructura interna i de pengi realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat
- Sòcol realitzat amb tauler VIROC ref. Black g=16mm (o equivalent)
- Zona interactiva realitzada amb tauler fenòlic amb impressió directa g=12mm
- La darrera portarà forex imprès comptat en partida a part
Fixació de tot el conjunt a sostre i sòl
Gràfica
Forex blanc de 8mm impressió directa

UC 07.07 Seient
UC 07.03 Mòdul fabricadors d'eines
Mòdul frabicadors d'eines format per:
- Estructura interna metàl·lica
- Laterals realitzats amb xapa d'acer acabat natural pavonat
- Frontals a diferent profunditat realitzats amb tauler VIROC ref. Black / Grey g=16mm (o equivalent), seran
extraïbles mitjançant imants per a accés intern al mòdul
- Suport VESA per a pantalla vertical
- Vidres laminats especials CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil
butiral tintat a definir segons proves
- Xapa superior i inferior amb perfil en ""U"" soldat, d'acer acabat natural pavonat, per a fixació de vidre
En ambdós extrems es col·locarà una peça per a adaptació a la sala realitzada amb tauler VIROC ref.
Black (o equivalent)
Reproducció d'eina lítica
Reproducció d’eina lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Suport de la reproducció format per xapa d'acer inoxidable mat enganxada al vidre amb UVA i vareta de
4mm soldada a placa base i enganxada a la reproducció mitjançant resina

UC 07.04 Mòdul morphing
Mòdul morphin format per:
- Estructura principal d'acer, acabat natural pavonat
- Marc frontal d'acer, acabat natural pavonat, abatible mitjançant frontisses de pomel
- Vidre frontal laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de
polivinil butiral tintat a definir segons proves
- Xapa superior i inferior fixada a marc per a fixació de vidre, acabat natural pavonat
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalla vertical

UC 07.05 Mòdul introducció
Mòdul introducció format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral
tintat a definir segons proves, colocat davant de pantalla. El vidre es corre lateralment per accés a la
pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalla vertical
Il·luminació
Perfil led amb difusor ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
Gràfica
Forex negre de 3mm impressió directa

Seient amb separadors realitzat amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)

UC 07.08 Mòdul la importància del foc
Mòdul la importància del foc format per:
- Vidre amb un vinil especial de retroprojecció, fixat mitjançant perfils metàl·lics a sostre i sòl
- Caixa especial per a albergar projector amb mirall, realitzada amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)

UC 08 GRÀFIQUES EXTERIORS
UC 08.01 Gràfica general edifici
Gràfica general edifici format per:
- Silueta de Mamut realitzada amb xapa d'acer de 8mm acabat natural pavonat amb tubs rodons d'acer de
20mmx1,5mm soldats a xapa amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com separadors
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 8mm acabat sorrejat amb tubs rodons d'alumini de
20mmx1,5mm soldats a xapa d'alumini de 10 mm amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com
separadors
- Lletres realitzades en xapa d'acer de 8mm acabat natural pavonat amb tubs rodons d'acer de
20mmx1,5mm soldats a xapa amb casquet roscat M10 inserit en el seu extrem, com separadors

UC 08.02 Gràfica entrada recinte
Gràfica entrada recinte format per:
- Base de xapa d'acer de 3mm acabat natural pavonat
- Xapa d'acer cortén de 8mm amb lletres i silueta encunyada
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 5mm acabat sorrejat
- Fixació xapa d'acer corten a xapa d'acer pavonat, amb tub separador d'Ø20 i cargol M10
- Fixació xapa d'alumini a xapa d'acer corten, amb tub separador d'Ø20 i cargol M5
- Fixació de tot el conjunt a tanca de nova construcció

UC 08.03 Gràfica entrada edifici
Gràfica entrada edifici format per:
- Fonamentació realitzada en formigó armat
- Silueta de Mamut realitzada amb xapa d'acer de 10mm acabat natural pavonat amb tubs rodons d'acer
de 20mmx1,5mm soldats a xapa amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com separadors
- Xapa d'acer cortén de 20mm amb lletres encunyades
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 10mm acabat sorrejat amb tubs rodons d'alumini de
20mmx1,5mm soldats a xapa d'alumini de 10 mm amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com
separadors
- Bloc massís de fusta hidròfuga per a fixació de perfil LED
- Xapa d'acer de 2mm acabat natural pavonat per a fixació de perfil LED horitzontal
- Tub quadrat d'acer de 20x20x2mm, acabat natural pavonat, per ocultar cablejat d'il·luminació
Il·luminació
Perfil led IP65 amb difusor, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
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UC 09 MÒDULS EXTERIORS _ Jardí

UC 10 SALA D'ACTES

UC 09.01 Passarel·la descoberta

Pantalla elèctrica
Pantalla Jumbo elèctrica de 226” 16:9 carenada (o equivalent)
Fixada a sostre de sala d’actes

Passarel·la formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teka de 13,5cm d'ample

UC 09.02 Passarel·la central semicoberta
Pèrgola formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Sabates de formigó armat en cada pilar
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teca de 13,5cm d'ample
- Esperes d'acer galvanitzat per a fixació de pilar a solera
- Pilars de fusta de Teca
- Arriostrament dels pilars amb xapa d'acer galvanitzat tant horitzontal com triangulacions
- Brise-soleil amb estructura de fusta de Teca i llistons de fusta d'Iroko
- Balisa en cada pilar amb lluminària DAISALUX ref. Alzir RC

UC 09.03 Espai taller
Pèrgola
Pèrgola formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Sabates de formigó armat en cada pilar
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teca de 13,5cm d'ample
- Esperes d'acer galvanitzat per a fixació de pilar a solera
- Pilars de fusta de Teca
- Arriostrament dels pilars amb xapa d'acer galvanitzat tant horitzontal com triangulacions
- Brise-soleil amb estructura de fusta de Teca i llistons de fusta d'Iroko
- Balisa en cada pilar amb lluminària DAISALUX ref. Alzir RC
Il·luminació pèrgola
Focus per pèrgola
Kona XS projector ERCO ref. 34834 (o equivalent)
LED 6w 630lm 3000k blanc càlid
Color focus negre

UC 11 ARMARIETS EXTERIORS MOTXILLES
Armariets per motxilles formats per:
- 3 contenidors per motxilles realitzats en estructura i malla d'acer inoxidable mat, amb 2 lleixes internes i
sistema de tancament mitjançant cadenat
- Base per ubicació de contenidors amb estructura interna realitzada amb tubs d'acer quadrats de
80x80x2mm i revestiment realitzat amb xapa d'acer de g=2 mm, tot acabat acer natural pavonat. La base
porta 2 peus reguladors de poliuretà de la casa Egaña R-90 (o equivalent) que s'adaptaran a la pendent
existent i també anirà fixada a la paret en la qual s'ubica

UC 12 SENYALÈTICA
Placa senyalització
Placa quadrada per senyalització formada per:
- Bastidor realitzat en llistó de fusta de 20x30mm pintat en negre, amb 4 imants de neodimi incrustats i fixat
a parament
- Xapa de 20x20cm d'acer de g=3 mm amb impressió directa que s'imanta a bastidor. Rebaix especial per
ajust amb imant
Placa horaris
Placa rodona per horaris formada per:
- Bastidor realitzat amb tub rectangular d'acer 30x20x2mm acabat natural pavonat, amb 4 imants de
neodimi incrustats i fixat a parament
- Xapa de 40cm de diàmetre d'acer de g=3 mm amb impressió directa que s'imanta a bastidor. Rebaix
especial per ajust amb imant

UC 13 SENYALÈTICA PATRIMONI
Senyalètica patrimoni format per:
- Xapa trapezoïdal d'acer de g=3 mm acabat natural pavonat amb impressió directa. Cants arrodonits
- Suport fixat a xapa trapezoïdal impresa realizat amb xapa plegada d’acer g=3mm, acabat natural pavonat
- Suport fixat a paret realizat amb xapa plegada d’acer g=3mm. Acabat natural pavonat

Armari exterior
Armari exterior realitzat amb fusta hidròfuga revestida amb melamina color gris fosc setinat RAL per definir
L'armari està dividit en diferents mòduls connectats entre si, cadascun d'ells amb lleixes interiors
Les portes dels armaris són abatible amb frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm
ap.165º / 3 unitats en cada porta (o equivalent)
Gràfica
Gràfica per a taller lític realitzada amb forex de 5mm, impressió directa, col·locat sobre darrere d'armaris,
modulada segons armaris
Faristol
Faristol realitzat amb fusta hidròfuga revestida amb melamina color gris fosc setinat RAL per definir, i vidre
laminat transparent i antireflectant 4+4
Ancorat a tarima exterior
Il·luminació
Perfil led IP65 amb difusor, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
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IL·LUMINACIÓ

MC.2. EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

1. Introducció

DESCRIPCIÓ D'UNITATS AUDIOVISUALS PER UNITAT CONSTRUCTIVA

La il·luminació a totes les zones expositives i de recepció, està prevista tecnologia LED que ofereix en
aquests moments suficient qualitat (amb una temperatura de color òptima 3000ºK), 0% emissió de UV/IR
y versatilitat, per a ser aplicada tant a: projectors de carril, interior de vitrines i il·luminació dels elements
gràfics.

UC 01. Paisatge immersiu

L’objectiu es sempre aconseguir un ambient lumínic agradable, ajustat a les necessitats de conservació de
les diferents peces, una òptima reproducció cromàtica i aconseguir una il·luminació interessant i atractiva,
evitant la monotonia.

1.01 Àudio ambiental
Unitat d'àudio ambiental que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat
mitjançant un cable d'àudio mini jack-rca a l'Altaveu actiu APART SDQ5PIR-BL. Aquest últim es connecta
a la xarxa mitjançant un adaptador Ethernet - RS232.
Tant el reproductor, com l'altaveu poden ser controlats i programats remotament. Els continguts del
reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.

2. Conceptualització

1.A Sistema d'anuncis
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.

A cada unitat constructiva s'ha descrit que tipus d'il·luminació s'utilitza, a continuació passem a descriure la
il·luminació d'aquells espais que no ha estat detallada

1.S Seguretat
Situat en l'accés s'instal·larà un Arc antirobatori CENTURY CA36 VENUS CLASSIC seguint les
recomanacions de fabricant.

Il·luminació gràfica general edifici
Focus per a il·luminació de gràfica general de l'edifici
Kona projector ERCO ref. 35434 (o equivalent)
LED 24w 2520lm 3000k blanc càlid
Regulable en intensitat
Color focus per decidir (blanc o negre)
Il·luminació gràfica entrada recinte
Focus per gràfica entrada recinte
Kona XS projector ERCO ref. 34834 (o equivalent)
LED 6w 630lm 3000k blanc càlid
Color focus per decidir (blanc o negre)
Il·luminació amb projector d'enfocament
Focus per paisatge immersiu i recepció
Pollux projector d'enfocament amb transadapter ERCO ref. 28348 (o equivalent)
LED 10w 840lm 3000k blanc càlid
Regulable cada focus en intensitat i l'angle d'obertura
Color focus blanc
Col·locat en raïl electrificat
Il·luminació amb banyador de paret
Focus per sala 2
Pollux banyador de paret amb lent amb transadapter ERCO ref. 42534 (o equivalent)
LED 10w 840lm 3000k blanc càlid
Regulable cada focus en intensitat
Color focus negre
Col·locat en raïl electrificat
Il·luminació encastada en sostre
Focus per sala 4 en planta primera
Lluminària encastada en sostre NOZZLE 70 Downlight de SAKMA 8W, 3000K, òptica 7,6º (o equivalent)
Color focus negre

UC 02. Recepció, botiga i armariets
2.01 Audiovisual - Morphing geogràfic
Unitat de vídeo que consisteix en un reproductor Vídeo 4K BRIGHTSIGN XD234 connectat mitjançant un
cable HDMI a una pantalla de 55" NEC MULTISYNC V554Q-MPi3.
Tant el reproductor, com la pantalla poden ser controlats i programats remotament. Els continguts del
reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
L'àudio de la producció audiovisual serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
2.02 Ordinador recepció
Ordinador destinat a l'emissió de tiquets d'entrada i control de les instal·lacions audiovisuals.
Consisteix en una CPU INTEL connectat a una pantalla de 19 "DELL P1917S mitjançant un cable HDMI.
La impressora de tiquets es connectarà mitjançant un cable USB a l'ordinador. S'ha de proveir un teclat i
ratolí USB.
2.03 Sistema d'anuncis.
Els missatges de megafonia seran emesos des del micròfon de megafonia Apart MDS.DEL. Aquest
micròfon es connecta a l'amplificador de megafonia ubicat al rack mitjançant un cable CAT-5.
2.04 Pantalla programació Museu
Unitat reproductora de vídeo / imatge destinada a presentar la programació de centre. Consisteix en un
reproductor de vídeo 4K BRIGHTSIGN XD234 connectat a una pantalla de 55" NEC MULTISYNC V554QMPi3.
Tant el reproductor, com la pantalla poden ser controlats i programats remotament. Els continguts del
reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
L'àudio de la producció audiovisual podrà ser emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
2.A.1 Sistema d'anuncis
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.
2.A.2 Sistema d'anuncis
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.
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2.S Seguretat
Ubicat a la sortida de la recepció s'instal·larà un Arc antirobatori CENTURY CA36 VENUS CLASSIC
seguint les recomanacions de fabricant.
UC 03. La descoberta
3.01 Àudio ambiental
Unitat reproductora d'àudio ambiental que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224
connectat mitjançant un cable d'àudio a un mini amplificador Kanex Pro AP2DBL que alimenta dos
altaveus APART CM608-BL. El amplificador es connecta a la xarxa mitjançant un adaptador EthernetRS232.
Tant el reproductor, com l'altaveu poden ser controlats i programats remotament en la LAN. Els continguts
del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
3.A Sistema d'anuncis
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.
UC 04. Història d'un gran descobriment
4.01.V1 Contextualització geogràfica
Unitat de vídeo que consisteix en un reproductor de vídeo 4K BRIGHTSIGN XD234 connectat mitjançant
un cable HDMI a una pantalla de 55" NEC MULTISYNC V554Q-MPi3.
Tant el reproductor, com la pantalla poden ser controlats i programats remotament. Els continguts del
reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
L'àudio de la producció audiovisual serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
4.01.V2 Contextualització geològica
Unitat de vídeo que consisteix en un reproductor Vídeo 4K BRIGHTSIGN XD234 connectat mitjançant un
cable HDMI a una pantalla de 55" NEC MULTISYNC V554Q-MPi3.
Tant el reproductor, com la pantalla poden ser controlats i programats remotament. Els continguts del
reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
L'àudio de la producció audiovisual serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
4.02.V1 Panells de comunicació digital
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
La instal·lació i configuració del film tàctil ha de complir les especificacions de fabricant.
4.02.V2 Panells de comunicació digital
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
La instal·lació i configuració del film tàctil ha de complir les especificacions de fabricant.
4.03
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
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La instal·lació i configuració del film tàctil ha de complir les especificacions de fabricant.
4.04
Unitat interactiva multipantalla que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable
HDMI i USB a una pantalla tàctil de 40" NEC V404-T. Aquesta pantalla, que s'instal·larà de manera
horitzontal, s'encarregarà de controlar segons la interacció de l'usuari els continguts que es presenten en
una segona pantalla de 40" NEC P404 (no tàctil). Aquesta última anirà instal·lada de manera vertical i
connectada a una segona CPU INTEL NUC.
La comunicació entre els dos ordinadors s'efectuarà mitjançant missatges de xarxa (p. Ex. WebSockets,
OSC, etc.). L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de les dues
pantalles.
Tots dos ordinadors poden ser controlats i programats remotament. Les dues pantalles disposen de control
remot LAN.
4.05
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
4.06
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
4.07
Unitat interactiva multipantalla que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable
HDMI i USB a una pantalla tàctil de 40"NEC V404-T. Aquesta pantalla, que s'instal·larà de manera
horitzontal, s'encarregarà de controlar segons la interacció de l'usuari els continguts que es presenten en
una segona pantalla de 40" NEC P404 (no tàctil). Aquesta última anirà instal·lada de manera vertical i
connectada a una segona CPU INTEL NUC.
La comunicació entre els dos ordinadors s'efectuarà mitjançant missatges de xarxa (p. Ex. WebSockets,
OSC, etc.). L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de les dues
pantalles.
Tots dos ordinadors poden ser controlats i programats remotament. Les dues pantalles disposen de control
remot LAN.
4.08.V1
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
4.08.V2
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
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4.08.V3
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
4.A Sistema d'anuncis
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.
UC 05. Entorn i fauna
5.01 Mòdul Introducció
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. La pantalla també disposa de control remot LAN.
L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de la pantalla.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
5.02.V1 Mandíbula de macaco
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V2 Mandíbula de cavall
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V3 Molar d’ós
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V4 Premolar de senglar
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V5 Falange de lleó
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V6 Mandíbula de cérvol menjada per carnívors
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
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5.02.V7 Asta de cérvol
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V8 Molar de castor
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V9 Copròlits de hiena
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V10 Os digerit per hiena
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V11 Mandíbula de rinoceront
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V12 Maxil·lars d’hipopòtam
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V13 Molar de mamut
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.V14 Tíbia de mamut
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada a una pantalla tàctil de 22"
VIEWSONIC TD2220 mitjançant cables HDMI i USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament. L'àudio de la producció interactiva serà emès pels
altaveus incorporats de la pantalla.
5.02.A1
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A2
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
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5.02.A3
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A4
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A5
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts de del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A6
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A7
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A8
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A9
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A10
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.02.A11
Unitat d'àudio que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat a un altaveu
personal MOLITOR ÚS-HANDSET a través de la línia d'àudio analògic.
Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
5.A Sistema d'anuncis.
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.
UC 06. Tecnologia
6.01.V1 Mòdul Introducció
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27 "NEC MULTISYNC EA271F, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window de
27". Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
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6.01.V2 Mòdul Introducció
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27 "NEC MULTISYNC EA271F, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window de
27". Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V1
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27 "NEC MULTISYNC EA271F, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window de
27". Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V2
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27 "NEC MULTISYNC EA271F, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window de
27". Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V3
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 24" NEC MULTISYNC EA245WMi-2, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax de 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V4
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 24" NEC MULTISYNC EA245WMi-2, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax de 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V5
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 24" NEC MULTISYNC EA245WMi-2, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax de 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V6
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27 "NEC MULTISYNC EA271F, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window de
27". Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V7
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 24" NEC MULTISYNC EA245WMi-2, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax de 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
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6.02.V8
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 24" NEC MULTISYNC EA245WMi-2, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax de 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V9
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 24" NEC MULTISYNC EA245WMi-2, sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax de 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
La instal·lació i configuració del film tàctil haurà de ser complint les especificacions de fabricant.
6.02.V10
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27 " Viewsonic Mini IFP2710.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
6.03
Unitat interactiva que consisteix en un projector EPSON EB-L615U connectat a una CPU INTEL NUC
mitjançant un cable HDMI, un sistema de altaveu actiu APART SDQ5PIR connectat mitjançant un cable
d'àudio mini jack-rca a la CPU i un sistema de sensors capacitius connectats a la CPU mitjançant USB.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant un port de
sèrie virtual de sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a
la seva ràpida implementació. En aquest cas s'utilitzaran 6 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això
s'hauran dissenyar els punts de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació
disponible en el full de dades, llibreries i exemples. Cada sensor anirà sincronitzat amb il·luminació LED
situada al costat de cada un.
Tant el projector, la CPU i els altaveus (mitjançant adaptador ethernet-RS232) disposen de control LAN.
6.A Sistema d'anuncis
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.
UC 07. Evolució humana
7.01
Unitat interactiva que consisteix en un projector EPSON PowerLite 700U amb una lent de ultracurta
distància connectat a una CPU INTEL NUC mitjançant un cable HDMI, un sistema de altaveu actiu APART
SDQ5PIR connectat mitjançant un cable d'àudio mini jack-rca a la CPU i un sistema de sensors capacitius
connectats a la CPU mitjançant USB.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant un port de
sèrie virtual de sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a
la seva ràpida implementació. En aquest cas s'utilitzaran 6 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això
s'hauran dissenyar els punts de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació
disponible en el full de dades, llibreries i exemples. Cada sensor anirà sincronitzat amb il·luminació LED
situada al costat de cada un.
Tant el projector, la CPU i els altaveus (mitjançant adaptador ethernet-RS232) disposen de control LAN.
7.02 V1
Unitat interactiva multipantalla que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable
HDMI i USB a una pantalla tàctil de 32" SAMSUMG PM32F-BC. Aquesta pantalla, que s'instal·larà de
manera horitzontal, s'encarregarà de controlar segons la interacció de l'usuari els continguts que es
presenten en una segona pantalla de 49" NEC UN492S (no tàctil). Aquesta última anirà instal·lada de
manera vertical apaïsat i connectada a una segona CPU INTEL NUC.
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La comunicació entre els dos ordinadors s'efectuarà mitjançant missatges de xarxa (p. Ex. WebSockets,
OSC, etc.). L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de les dues
pantalles.
Tots dos ordinadors poden ser controlats i programats remotament. Les dues pantalles disposen de control
remot LAN.
7.02 V2
Unitat interactiva multipantalla que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable
HDMI i USB a una pantalla tàctil de 32" SAMSUMG PM32F-BC. Aquesta pantalla, que s'instal·larà de
manera horitzontal, s'encarregarà de controlar segons la interacció de l'usuari els continguts que es
presenten en una segona pantalla de 49" NEC UN492S (no tàctil). Aquesta última anirà instal·lada de
manera vertical apaïsat i connectada a una segona CPU INTEL NUC.
La comunicació entre els dos ordinadors s'efectuarà mitjançant missatges de xarxa (p. Ex. WebSockets,
OSC, etc.). L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de les dues
pantalles.
Tots dos ordinadors poden ser controlats i programats remotament. Les dues pantalles disposen de control
remot LAN.
7.02 V3
Unitat interactiva multipantalla que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable
HDMI i USB a una pantalla tàctil de 32" SAMSUMG PM32F-BC. Aquesta pantalla, que s'instal·larà de
manera horitzontal, s'encarregarà de controlar segons la interacció de l'usuari els continguts que es
presenten en una segona pantalla de 49" NEC UN492S (no tàctil). Aquesta última anirà instal·lada de
manera vertical apaïsat i connectada a una segona CPU INTEL NUC.
La comunicació entre els dos ordinadors s'efectuarà mitjançant missatges de xarxa (p. Ex. WebSockets,
OSC, etc.). L'àudio de la producció interactiva podrà serà emès pels altaveus incorporats de les dues
pantalles.
Tots dos ordinadors poden ser controlats i programats remotament. Les dues pantalles disposen de control
remot LAN.
7.03 V1
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27" NEC MULTISYNC EA271F. Sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB. Al seu torn un sistema de sensors USB
capacitius anirà connectat a la CPU.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant el port de
sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a la seva ràpida
implementació. En aquest cas s'utilitzaran 1 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això s'hauran dissenyar
el punt de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació disponible en el full de
dades, llibreries i exemples.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
7.03 V2
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27" NEC MULTISYNC EA271F. Sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB. Al seu torn un sistema de sensors USB
capacitius anirà connectat a la CPU.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant el port de
sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a la seva ràpida
implementació. En aquest cas s'utilitzaran 1 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això s'hauran dissenyar
el punt de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació disponible en el full de
dades, llibreries i exemples.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
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7.03 V3
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27" NEC MULTISYNC EA271F. Sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB. Al seu torn un sistema de sensors USB
capacitius anirà connectat a la CPU.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant el port de
sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a la seva ràpida
implementació. En aquest cas s'utilitzaran 1 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això s'hauran dissenyar
el punt de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació disponible en el full de
dades, llibreries i exemples.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
7.03 V4
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27" NEC MULTISYNC EA271F. Sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB. Al seu torn un sistema de sensors USB
capacitius anirà connectat a la CPU.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant el port de
sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a la seva ràpida
implementació. En aquest cas s'utilitzaran 1 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això s'hauran dissenyar
el punt de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació disponible en el full de
dades, llibreries i exemples.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
7.03 V5
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 27" NEC MULTISYNC EA271F. Sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Touch window 27".
Aquest últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB. Al seu torn un sistema de sensors USB
capacitius anirà connectat a la CPU.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant el port de
sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a la seva ràpida
implementació. En aquest cas s'utilitzaran 1 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això s'hauran dissenyar
el punt de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació disponible en el full de
dades, llibreries i exemples.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
7.04 V1
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32 "NEC V323-3. Un altaveu direccional ULTRASONIC ACOUSPADE connectat a la sortida
d'àudio analògic de la CPU i un sensor de presència USB instal·lat al sostre de la sala.
El sensor envia missatges mitjançant un port de sèrie virtual quan detecta una persona dins la seva àrea
de sensibilitat. Aquests missatges seran utilitzades per controlar la reproducció dels continguts de la
pantalla.
7.04 V2
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3. Un altaveu direccional ULTRASONIC ACOUSPADE connectat a la sortida
d'àudio analògic de la CPU i un sensor de presència USB instal·lat al sostre de la sala.
El sensor envia missatges mitjançant un port de sèrie virtual quan detecta una persona dins la seva àrea
de sensibilitat. Aquests missatges seran utilitzades per controlar la reproducció dels continguts de la
pantalla.
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7.05
Unitat interactiva que consisteix en una CPU INTEL NUC connectada mitjançant un cable HDMI a una
pantalla de 32" NEC V323-3. Sobre la pantalla s'instal·larà un film tàctil Displax Dual touch 32". Aquest
últim anirà connectat a la CPU mitjançant un cable USB. Un altaveu direccional ULTRASONIC
ACOUSPADE connectat a la sortida d'àudio analògic de la CPU.
La CPU pot ser controlada i programada remotament.
7.06.V1
Unitat interactiva que consisteix en un projector EPSON PowerLite 700U connectat a una CPU INTEL
NUC mitjançant un cable HDMI, 1 altaveu direccional ULTRASONIC ACOUSPADE connectat mitjançant
un cable d'àudio mini jack-rca a la CPU i un sistema de sensors capacitius connectats a la CPU USB.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant el port de
sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a la seva ràpida
implementació. En aquest cas s'utilitzaran 6 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això s'hauran dissenyar
els punts de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació disponible en el full de
dades, llibreries i exemples.
Tant el projector, com la CPU disposen de control LAN.
7.06.V2
Unitat interactiva que consisteix en un projector EPSON PowerLite 700U connectat a una CPU INTEL
NUC mitjançant un cable HDMI, 1 altaveu direccional ULTRASONIC ACOUSPADE connectat mitjançant
un cable d'àudio mini jack-rca a la CPU i un sistema de sensors capacitius connectats a la CPU USB.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant el port de
sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a la seva ràpida
implementació. En aquest cas s'utilitzaran 4 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això s'hauran dissenyar
els punts de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació disponible en el full de
dades, llibreries i exemples.
Tant el projector, com la CPU disposen de control LAN.
7.06.V3
Unitat interactiva que consisteix en un projector EPSON PowerLite 700U connectat a una CPU INTEL
NUC mitjançant un cable HDMI, 1 altaveu direccional ULTRASONIC ACOUSPADE connectat mitjançant
un cable d'àudio mini jack-rca a la CPU i un sistema de sensors capacitius connectats a la CPU USB.
El sistema de sensors capacitius consisteix en una placa arduino (o similar) connectada mitjançant el port
I2C a un xip CAP1118. S'haurà de desenvolupar un firmware que enviï missatges mitjançant el port de
sèrie a la CPU per controlar el contingut interactiu. Hi llibreries i codi obert disponible per a la seva ràpida
implementació. En aquest cas s'utilitzaran 2 dels 8 sensors disponible al xip. Per a això s'hauran dissenyar
els punts de contacte d'acord a factors com el material, gruix, etc. Més informació disponible en el full de
dades, llibreries i exemples.
Tant el projector, com la CPU disposen de control LAN.
7.07
Unitat de vídeo que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat amb un
cable HDMI a un projector EPSON EB-L615U. Un altaveu direccional ULTRASONIC ACOUSPADE
connectat mitjançant un cable d'àudio mini jack a la sortida analògica del reproductor.
El reproductor pot ser controlat i programat remotament. Els continguts del reproductor poden ser
configurats mitjançant el programari BrightAuthor o equivalent.
7.A Sistema d'anuncis
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.
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UC 10. Sala d'actes

NORMATIVA

10.01
Unitat de vídeo que consisteix en un reproductor de vídeo HD BRIGHTSIGN HD224 connectat mitjançant
un cable HDMI a un projector EPSON EB-L615U i un sistema de altaveu actiu APART SDQ5PIR
Connectat mitjançant un cable d'àudio mini jack-rca a la CPU.
S'ha de proveir un sistema de miralls i suport per a permetre la projecció en 90 graus.
Tant el projector, como el reproductor i els altaveus (mitjançant adaptador ethernet-RS232) disposen de
control LAN. Els continguts del reproductor poden ser configurats mitjançant el programari BrightAuthor o
equivalent.

Com a conseqüència de la especialització que suposen alguns processos, en el cas de que les normes
UNE o del CTE no els contemplin s'aplicaran normes europees ja que aquestes son competents en el
marc de la CEE. En alguns casos com que son recomanacions per a cablejat estructurat també es podran
fer servir normes ANSI. Globalment aquestes normes podran ésser les definides pels organismes
UNE,EN, ISO, CEE, DIN, BGV i GUV.
En relació a materials, mà d'obra i tècniques d'execució regiran les disposicions contingudes en el Codigo
Técnico de la Edificación ( CTE ).
Durant l’obra es donarà compliment de les Lleis, Normes, Ordenances, Intruccions , Reglaments,
Recomanacions i disposicions emeses tant per l'Administració central, la autonòmica i Local, i que sigui
d'aplicació durant l’execució de l'obra.

10.A Sistema d'anuncis
Altaveu megafonia interior APART CM20T connectat a sistema d'amplificació seguint les especificacions
de fabricant.

CONTROL
A l'hora de seleccionar els equips s'ha tingut especial cura de triar, en la mesura del possible, models que
puguin ser controlats remotament.
Amb escasses excepcions s'han especificat en totalitat unitats que incorporen control LAN.
En aquest sentit la unitat CP3 CRESTRON actua com a cervell de l'operació. Mitjançant la programació
d'aquest serà possible establir de manera centralitzada, l'encesa i apagats de tot els elements audiovisuals
de centre, podent fins i tot establir calendaris o controlar manualment des de la interfície d'usuari proveïda
pel sistema.

SAI
Tant els equips que no poden ser desconnectats en calent (CPU i reproductors) com aquells que han de
continuar funcionant en cas de fallada de subministrament elèctric (arcs de seguretat i megafonia) hauran
d'anar connectats a la unitat SAI.
A l'hora de produir-se un tall de subministrament el sistema CRESTRON s'encarregarà de donar l'ordre
d'apagada immediatament a tots els equips que no siguin crítics.
S'ha calculat un consum màxim de 6000 Watts dels equips connectats al SAI. Amb això hi ha una
autonomia de 45 minuts màxim.

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS
Per tal d'evitar interrupcions en el servei i assegurar una vida d'ús prolongada dels equips s'haurà de
prestar molta atenció al manteniment d'aquests.
Cada fabricant proveeix indicacions d'ús correcte, neteja i manteniment. Aquestes hauran de ser seguides
fidelment, per això s'aconsella elaborar un calendari d'aplicació periòdica.
En el cas dels projectors, és important la neteja i recanvi dels filtres, la correcta neteja de l'òptica (usant
elements específics per a això) i el calibratge de la projecció.
Les superfícies de les pantalles han de ser netejades sense usar elements químics. Totes les escletxes de
ventilació s'hauran de netejar periòdicament per evitar el reescalfament dels equips.
En el cas de les CPU i reproductors de vídeo, és fonamental que estiguin connectades a un SAI. En cas
de tall de subministrament elèctric el sistema de control enviarà el senyal d'apagada immediat. És
important recalcar que aquests equips no han de ser mai desconnectats en calent.
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA

PT Planning d’execució
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PC Plec de condicions del projecte museogràfic a executar
PRODUCCIÓ
Procés de realització de tots els elements descrits en el projecte executiu així com produccions
audiovisuals
Les marques i models aportats en aquest projecte executiu poden ser substituïts per altres marques i
models sempre que compleixin les mateixes característiques i especificacions, i que el resultat final sigui
exactament el mateix
CONTROL DE LA PRODUCCIÓ
Durant la producció es realitzaran premuntatges en taller de cada unitat constructiva perquè un cop
finalitzada la producció els imprevistos en obra siguin els menors possibles
Es realitzaran proves d'impressió per verificar la qualitat d'impressió així com proves amb els equips
audiovisuals amb els continguts definitius

MUNTATGE
Procés de muntatge de tots els elements produïts
CONTROL EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ:
Documentals:
• Es controlarà per a cada subministrament diferent la correspondència entre la comanda i l’albarà i
l’especificat en el projecte.
• Es sol·licitarà per a cada subministrament la comprovació de la ubicació i que el tipus d'element sigui
el correcte segons els plànols de el projecte executiu museogràfico.
Operatius
• Es verificarà la correspondència entre la comanda, plànol i lloc d’ubicació del element.
• Es comprovarà la inexistència de desperfectes exteriors.
• No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
• Cada element ha de venir amb el seu correcte embalatge i protegit per a possibles cops o moviments
del transport, també s’haurà de preveure el tipus de descàrrega d’aquest material en obra i el seu
recorregut fins a la zona de muntatge definitiva.
CONTROL EN EL MOMENT DE L’EXECUCIÓ:
En el moment de l'execució i muntatge de cada element, es tindrà en compte uns determinats processos:
! Comprovació al finalitzar cada unitat constructiva del correcte funcionament de tots els elements:
- tots els elements han d'encaixar correctament
- les pantalles són accessibles
- els braços plegables funcionen correctament
- facilitat d'accés a l'interior de les vitrines
- correcte funcionament de panys i frontisses
! Quan es vagin a col·locar els vinils per a les finestres, és molt important netejar exhaustivament la
superfície abans de col·locar l'adhesiu en ella.
! És imprescindible que tots els dies un cop finalitzat l'horari de muntatge les sales quedin netes i
recollides
! Abans de la col·locació de les peces i reproduccions és necessària una neteja profunda de tots els
espais.
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CONTROL EN EL MOMENT DE L’OBRA ACABADA:
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de
condicions de l’operació.
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CTE Justificació CTE. Recorreguts d’evacuació i ocupació
S'inclou en el VOLUM 3 apartat 3.2

Es comprovarà mitjançant inspecció visual la correcta execució dels elements d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques i els plànols de detall de la part museogràfica.

LOGÍSTICA DELS TRANSPORTS AL CENTRE
Una vegada el material museogràfic estigui preparat a taller per ser transportat a l’obra, aquest material
serà degudament embalat, protegit amb cantoneres i paletitzat per col·locar-lo dins del camió. Camió que
transportarà el material des del taller fins a l’obra.
El camió una vegada arribi a l’obra, haurà d’executar la seva descàrrega segons planificació informada a
DF i segons horaris permesos de descàrrega de l’obra.
Per executar la descàrrega es farà a través dels palets preparats amb el material embalat i es
descarregarà amb sistema retràctil, fins el transport del material a dins de l’edifici a la seva ubicació
definitiva segons plànol museogràfic.
La preparació del producte, descàrrega i ubicació serà informada a DF i reflectida en la planificació en la
fase d’execució de l’obra.
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