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L’objecte que em creat és un nubol coixí perquè 
trasportaa la creativitat i al somni, aquest 
fa una funció d’explicar contes, hi han uns 
braços llargs amb un iman que és per fer una 
abraçada, també té un complement que será en 
forma de gota d’aigua trasportable que la seva 
funció és fer llum per la gent que té por a la 
foscor de la nit, és un objecte de companyia.

Reunió dels departaments
• pluja d’idees i esquema conceptual 
del projecte
• Repartiment de tasques als 
diferents departament
• El departament de gràfica 
s’ocupen:disseny de la imatge 
corporativa de l’empresa, 
maquetació, blog i memòries.
• El departament de cuir: dissenya el 
patronatge iprocès del producte.
• El departament tècnic: s’ocupa de la 
descàrrega programació del contingut 
del producte. Inici realització de projecte

• realització del naming, logo i la imatge 
corporativade la empresa.
• creació i proves del patronatge
• recerca del contingut acustic del 
producte
• inici de la memòria i blog
• programació del producte amb els SAM 
Lap

d r e a m

Empresa de joguines destinada a la 
didactica infantil.
Objectius del producte :

• Reforça l’ensenyament i l’aprenentat-
ge de l’infant
• desenvolupa la creativitat
• interacció amb l’objecte
• producte terapèutic
• aporta seguretat i autoestima



Resultats :
El producte final ha sigut favorable a les nostres
objectius inicials, cumplint tots els requisits 
didàctics tenin en compte les precaucions del 
producte
per l’usuari.

Evaluació:
El grup està composat per set membres, 
desde el primer dia vam intercanviar 
les ideas fins arribar a un objectiu 
comú,funcionalitat,creativitat i didàctica.

Aquest grup amb una bona capacitat de 
comunicació i d’adaptació ha arribat a 
cumplir els seus objectius en colectiu i amb 
el diferents departaments que el composen.


