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El «Museo del Juguete» està situat a l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginyeria del 
Disseny a la Universitat Politècnica de 
València.

Aspira a convertir-se en un actor cul-
tural important de la pròpia Universitat 
i de la ciutat de València.

Destaca per posar en contacte el ric  
patrimoni valencià del joguet amb els 
estudiants de disseny, centrant-se en la 
recerca històrica i la projecció d’eixe ba-
gatge cap al futur.

El museu pretén ser utilitzat com a 
material didàctic i banc de pràctiques on 
els estudiants puguen aprendre.

Per això la seua imatge destaca pels 
trets tècnics, sense deixar de banda un 
cert aire nostàlgic, propi d’aquest tipus 
de museu.

Museo del Juguete. Valencia.
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El Manual s’organitza en àmbits d’actu-
ació. 

És de compliment obligat per a totes 
les aplicacions de la marca i la comuni-
cació que emane des del museu.

Les mides estan expressades en milí-
metres.

El Manual no és un codi tancat, sinó 
una guia per anar aplicant correcta-
ment els símbols identificadors de la 
institució.

En el CD adjunt estan totes les ver-
sions del logotip i apliacions en format 
vectorial i imatge, per garantir-ne l’ús 
correcte.

Per a qualsevol dubte, s’haurà de con-
tactar amb els autors de la identitat.

Mode d’ús





Marca

Marca

Colors corporatius

Tipografia corporativa

Tipografies per defecte

Usos incorrectes de configuració

Relacions proporcionals

Àrea límit de respecte

Test de reducció

Versions de la marca: invertida

Versions de la marca: monocromàtica

Versions de la marca: blanc i negre sobre fons blanc

Versions de la marca: blanc i negre sobre fons negre

Fraccionament del símbol

Composició amb el logotip de la UPV

Composició amb el logotip de la UPV en invertit

Composició amb el logotip de la ETSED

Composició amb el logotip de la ETSED en invertit

Composició amb el logotip de la UPV i de la ETSED

Composició amb el logotip de la UPV i de la ETSED en invertit

Indiana
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La marca de Museu del Joguet de la 
Universitat Politècnica de València està 
composta per:

Símbol. És el signe que representa 
convencionalment una empresa o ins-
titució.

Logotip. És el nom d’una empresa o 
institució, caracteritzat gràficament 
per mitjà d’un tipus de lletra que li és 
propi.

Color corporatiu. És l’element visual 
que intensifica les qualitats perceptives 
de les formes definides en el símbol i el 
logotip. Contribueix a dotar de perso-
nalitat a l’empresa o institució.

En el nostre cas, símbol i logotip es tro-
ben completament integrats en la Mar-
ca, fins a l’extrem que no es poden trac-
tar per separat.

Marca
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Colors corporatius

Els dos colors corporatius són el taronja 
Pantone 137 i el gris Pantone 447. 
Aquests dos colors seran inalterables.

En aquest manual aniran definint-se les 
diferents combinacions en l’ús d’aquests 
dos colors corporatius (inclosos els seus 
matisos).

Pantone 137 CVU

Quadricomia
C: 0
M: 34
Y: 91
K:0

RGB
R: 254
G: 137
B: 39

RGB
R: 73
G: 74
B: 71

Quadricomia
C: 15
M: 0
Y: 27
K: 83

Pantone 447 CVU





17

Tipografia corporativa

Aquestes seran les tres tipografies que es 
podran utilitzar per a qualsevol aplicació 
de la marca Museo del Juguete.

S’ha estimat necessari l’ús de tres famí-
lies tipogràfiques  diferents.

Charcoal. Serà la tipografia principal 
i el seu ús queda restringit al logotip 
(nom de l’empresa) de la Marca.

Univers 57 Condensed i Univers 67 
Condensed Bold. Tipografies secun-
dàries, utilitzades per a les dades que 
apareixen a les aplicacions de la Marca.

Garamond. D’ús complementari. Po-
drà utilitzar-se en qualsevol de les se-
ues versions, normal, negreta, cursiva 
o negreta cursiva, depenent de les ne-
cessitats  de l’usuari. Aquesta família 
tipogràfica s’utilitzarà per a «text cor-
regut». Valga com a exemple aquest 
manual,  en el qual s’ha utilitzat aques-
ta família per als textos explicatius.

Charcoal. Tipografia principal

Univers 57 Condensed. Tipografia secundària

Univers 67 Condensed Bold. Tipografia secundària

Garamond. Tipografia complementària

Garamond Bold. Tipografia complementària

Garamond Italic. Tipografia complementària

Garamond Bold Italic. Tipografia complementària





19

Tipografies per defecte

En cas que no pugam tindre accés a les 
tipografies corporatives, es permetrà l’ús 
de les tipografies alternatives següents:

Arial bold, per a substituir els usos de 
l’Univers 57 Condensed i Univers 67 
Condensed Bold. 

Times New Roman per a substituir 
els usos de la Garamond.

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789¿?¡!:;*()<>»»

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789¿?¡!:;*()<>»»

Arial Bold

Times New Roman
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Es considerarà com a ús incorrecte qual-
sevol alteració dels colors corporatius i/o 
de la seua tipografia.

També serà una errada no incloure el 
punt taronja que separa «Museo del Ju-
guete» de «Valencia».

Tampoc es podrà, en cap cas, afegir a 
la marca cap mena de text, ni tan sols 
el de «Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria del Disseny» o el d’«Universitat 
Politècnica de València». En aquest cas 
concret, s’hauran de seguir les pautes es-
pecificades a l’apartat «Composicions».

Usos incorrectes de configuració

Alteració de la tipografia coporativa

Alteració dels colors corporatius

Alteració dels elements de la marcaOmissió del punt
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Les proporcions de la marca que es pre-
senten en aquest apartat no podran vari-
ar sota cap concepte.

La proporció base, en el nostre cas, 
és el radi del cercle central del símbol, 
identificada com a X. A partir d’aques-
ta proporció es dóna forma a la resta de 
la marca. Això li assigna una llegibilitat 
màxima i una sensació d’unitat total.

Identitat visual
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En qualsevol cas en què aparega la marca 
del Museo del Juguete s’haurà de respec-
tar una àrea límit al seu voltant. La me-
sura d’aquesta zona serà la proporció X 
definida a l’apartat anterior.

Àrea límit de respecte
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Dins de l’extens ventall d’aplicacions de 
la marca existeixen algunes que exigei-
xen la seua reducció o ampliació.

En aquest apartat fixarem el mínim 
al qual es pot arribar a reduir la marca, 
sense perdre l’harmonia del conjunt, les 
seues proporcions i la visualització per-
fecta.

Per tant, la mesura mínima de la mar-
ca serà de 13 mm d’alt, basant-nos prin-
cipalment en la llegibilitat del logotip 
(text). Aquest cas és l’utilitzat per a les 
targes de visita.

La resta d’exemples de mida superior 
serveixen de suport o referència.

Test de reducció
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Tal i com ja s’ha aclarit, els colors corpo-
ratius en són dos, el taronja Pantone 137 
i el gris Pantone 447.

Amb això, a la versió invertida sempre 
es presentarà la marca sobre fons taronja 
corporatiu. El símbol prendrà el color 
blanc (excepte l’interior del cercle que es 
mantindrà taronja) i el logotip apareixe-
rà en el gris Pantone 447.

Versió invertida
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Versió monocromàtica

En el cas de les versions monocromàti-
ques és tot tan senzill com passar tota 
la marca a taronja Pantone 137 o al gris 
Pantone 447. En qualsevol cas, aquestes 
dues versions seran les úniques possibles.

En ambdós casos, l’interior del cercle 
central s’emplenarà de blanc.
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Amb la finalitat de resoldre la impres-
sió de la marca en diaris, fotocòpies... a 
les quals únicament s’utilitzarà el blanc i 
negre presentem aquest apartat.

En aquest cas, quan s’imprimisca so-
bre blanc, la marca serà impresa íntegra-
ment en negre (amb l’interior del cercle 
central en blanc).

Versió en blanc i negre sobre fons blanc





35

De la mateixa manera que a l’apartat an-
terior, però en el cas que la impressió de 
la marca s’haja de realitzar sobre negre, 
el cas serà el contrari.

Tota la marca apareixerà impresa en 
blanc, amb l’interior del cercle interior 
negre.

Versió en blanc i negre sobre fons negre
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Definim quines són les parts mínimes 
de la marca que hem de veure per a re-
conéixer-la.

Fraccionament del símbol
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A les composicions en les quals el logo-
tip del museu apareix amb el de la Uni-
versitat Politècnica de València, aquest 
últim ha d’adquirir, tant a la tipografia 
com al logotip el Pantone 447, corpora-
tiu del Museo del Juguete.

Existeixen dues possibilitats de com-
posició, vertical i horitzontal. En amb-
dós casos, la distància que ha d’aparéixer 
entre els dos logotips, així com la pro-
porció entre ambdós, serà la mateixa que 
es va especificar a l’apartat d’identitat vi-
sual com X.

Composició amb el logotip de la UPV
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En aquest cas, el logotip del Museo del 
Juguete apareixerà tal i com es va mos-
trar a l’apartat de versió invertida.

Per contra, al logotip de la Universitat 
Politècnica de València canviarà el color 
de la tipografia i del logotip pel blanc.

Els fons haurà de ser el taronja corpo-
ratiu, Pantone 137.

Composició amb el logotip de la Universitat en invertit
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De la mateixa manera que al cas anterior, 
en col·locar el logotip del Museu junta-
ment amb el de l’Escola Tècnica Superi-
or d’Enginyeria del Disseny, aquest úl-
tim adquireix en la seua totalitat el gris 
corporatiu del museu, el Pantone 447.

Aquest exemple de composició es 
dóna en la majoria dels models de pape-
reria bàsica del museu.

En les dues possibilitats de composi-
ció (vertical i horitzontal) la distància 
entre ambdós logotips, així com la seua 
proporció, serà la mateixa que a les com-
posicions amb el logotip del Museo del 
Juguete.

Composició amb el logotip de la ETSED
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En col·locar aquesta composició en in-
vertit, sobre el Pantone corporatiu 137, 
el logotip del museu del Joguet aparei-
xerà tal i com es va definir en aquest 
manual. El de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria del Disseny haurà d’apa-
réixer totalment en blanc.

Composició amb el logotip de la ETSED en invertit





47

En aquesta última opció de composició, 
a la qual el logotip del Museo del Jugue-
te ha d’aparéixer amb el de l’UPV i el 
de l’ETSED, hem decidit que, ja que el 
Museu es troba ubicat a l’Escola, l’ordre 
més adient serà: primer el Museo del Ju-
guete, després l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria del Disseny i, per acabar, el 
de la Universitat Politècnica de València.

La distància entre els logotips i les pro-
porcions entre aquests serà la mateixa 
que als dos casos anteriors.

Composició amb els logotips de la UPV i la ETSED
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En aquest apartat es pot observar la 
composició de les tres marques en inver-
tit sobre el fons taronja corporatiu del 
Museo del Juguete. 

Els colors i les distàncies entre els tres 
són els mateixos que en els casos que 
s’han explicat anteriorment.

Composició amb els logotips de la UPV i la ETSED en invertit
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S’han dissenyat tres possibles models 
d’indiana, que es podrà utilitzar, per 
exemple,  al paper de regal.

Es diferencien en l’ús del color.

Indiana





Papereria bàsica

Graella

Primer full de carta A4

Segon full de carta A4

Targes de visita

Targes per a notes

Sobre americà

Sobre americà amb finestra

Sobre gran

Sobre bossa

Saluda

Carpeta amb solapa
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Per a donar uniformitat als documents 
que emanen del museu, hem creat una 
graella que s’haurà d’utilitzar com a base 
per a dissenyar les diferents aplicacions.

Sobre la base d’un A4 amb marges per 
totes les bandes de 10 mm, la separarció 
entre les línies que formen les columnes 
serà de 10 mm i la de les línies de les 
files, de 12 mm.

Graella maquetació
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Al primer full de carta apareix, junta-
ment amb la marca del Museu del Jo-
guet, la de la pròpia escola.

La tipografia utilitzada per a totes les 
dades d’interés, és la designada com a se-
cundària, l’Univers 57 Condensed.

Quan el contingut de la carta s’escri-
ga utilitzant l’ordinador, es recomana 
utilitzar la tipografia complementària 
Garamond en qualsevol de les seues ver-
sions.

A la part inferior apareix un detall que 
es repetirà a quasi tota la papereria bà-
sica.

La mida dels dos fulls de carta és l’A4 
(210 mm. Per 197 mm).

L’àrea d’escriptura serà una caixa amb 
marge dret de 20 mm, marge esquerre 
40 mm, marge superior de 46 mm i 
marge inferior de 22 mm.

Primer full de carta A4
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Aquest segon full de carta s’utilitzarà 
únicament quan el cos del text ho faça 
necessari.

Com que anirà sempre acompanya-
da del primer full de carta, en aquesta 
tan sols apareixerà el detall inferior de 
la primera (tot continuant fins a la vora 
dreta), acompanyat de la pàgina web del 
Museu del Joguet.

En aquest cas, els marges de la caixa 
d’escriptura seran dret de 20 mm, es-
querre 40 mm, superior de 22 mm i in-
ferior de 22 mm.

Segon full de carta A4
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En el cas de les targes de visita, la mar-
ca de l’Escola en invertit passa a la cara 
posterior, conservant el disseny de les 
targes de la ETSED, però sobre fons ta-
ronja Pantone 137.

Es conserva el disseny dels fulls de car-
ta, però aplicat a aquesta mida i afegint 
les dades del titular de la tarja.

Les mides totals de les targes són 
80 mm d’amplària per 45 mm d’alçària.

Targes de visita
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Per a les targes de notes, que es presen-
taran en blocs de 50 fulls, s’ha mantés el 
disseny del segon full de carta, tot afe-
gint-li únicament el nom del Museu a la 
part superior esquerra.

La mida total és de 120 mm. D’am-
plària per 80 mm d’alçària. Això ens 
proporciona més espai en blanc per 
apuntar, objectiu principal de les targes 
per a notes.

Targes per a notes
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La mida dels sobres és l’estàndard de 
210 mm d’amplària per 105 mm d’alçà-
ria i manté el disseny general.

Sobre americà





67

També s’ha tingut en compte el mo-
del de sobre americà amb finestra, que 
manté tant les mides com el disseny de 
l’anterior.

Sobre americà amb finestra
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Aquest model de sobre és una mica més 
alt que l’americà, 176 mm, però conser-
va la seua mateixa amplària.

Sobre gran
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En aquest cas, el disseny s’ha fet en ho-
ritzontal, tot respectant la posició natu-
ral del sobre a l’hora de col·locar el segell 
i  l’encuny.

Les mides totals del sobre són 310 
mm d’amplària per 226 mm d’alçària i 
està pensat principalment per a enviar 
formats A4 sense haver de doblar-los.

Sobre bossa
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El Saluda és el model que més es dife-
rencia de la resta de la papereria bàsica. 
S’ha realitzat un disseny més sobri, ja 
que aquesta aplicació s’utilitzarà princi-
palment per a comunicacions amb per-
sonalitats i institucions.

Per aquest motiu, s’ha deixat una àrea 
lliure molt extensa, col·locant la marca 
a la part superior esquerra, separada de 
les dades, que s’han col·locat al cantó in-
ferior dret. Com a totes les aplicacions 
anteriors, la tipografia utilitzada és la 
secundària.

Les seues mides totals són 105 mm 
d’amplària per 200 mm d’alçària, pensat 
perquè puga enviar-se sense problema 
en un sobre estàndard.

Saluda
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Aquest model de carpetes és per a ús ex-
tern únicament, per la qual cosa, s’im-
primirà a dues tintes, que seran dels dos 
colors corporatius, amb un acabat glas-
sofonat mat.

S’ha incorporat una solapa interior 
amb dos troquels, un superior per a in-
corporar qualsevol full de format A5 i 
un inferior per a col·locar un CD amb 
funda.

La mida total de les carpetes, per a 
poder allotjar sense cap problema qual-
sevol format A4 serà de 440 mm d’am-
plària per 320 mm d’alçària.

Carpeta amb solapa





Papereria d’ús intern

Full de fax

Fitxa per a peces de la col·lecció

Fitxa de visita

Carpetes d’arxiu

Encunys

Etiquetes d’enviament

Bossa per a CD blanca

Bossa per a CD taronja

Etiquetes per a CD
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Els criteris de normalització per als di-
ferents impresos d’ús intern del Museu, 
seran els següents:

1. Color. Els documents s’imprimiran 
en negre (una sola tinta) incloent 
la versió de la marca dissenyada per 
aquest cas.

2. Tipografia. El text apareixerà sempre 
en Univers 57 Condensed. En cas de 
ser necessari remarcar o diferenciar els 
diferents epígrafs, es podrà utilitzar la 
versió en negreta Univers 67 Conden-
sed Bold.

3. Mides. Els impresos seran sempre de 
mides normalitzades A4 o A5, descar-
tant qualsevol altra mida.

4. Marges. Es respectarà sempre un 
marge de 10 mm seguint la graella de-
finida.

5. Encapçalament. La Marca del Museu 
apareixerà sempre juntament amb la de 
l’ETSED a la part superior esquerra i a 
la dreta l’adreça i altres dades.

A la dreta podem veure un exemple 
d’aquest tipus d’imprés, el full per a l’en-
viament de fax.

Full de fax
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Un segon exemple d’aquest tipus d’im-
presos és la fitxa que s’ha d’emplenar 
quan qualsevol peça entra a formar part 
de la col·lecció del museu.

Fitxa peces de la col·lecció
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Fitxa de visita

Com a últim exemple, presentem un 
model d’enquesta per al control intern 
de les visites del Museu.





85

Aquest tipus de carpeta té les mateixes 
mides i disseny que la descrita a l’últim 
apartat de la secció anterior (Papereria 
Bàsica). 

La diferència està en el seu ús. Com 
que aquest model de carpeta s’utilitzarà 
més freqüentment, s’ha prescindit de la 
solapa interior i s’ha dissenyat perquè la 
seua impressió siga més econòmica (mo-
nocrom Pantone 137).

Carpetes d’arxiu
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S’han dissenyat tres models d’encunys, 
un model únicament amb la marca, un 
segon model amb la marca i les dades 
del museu i un tercer model, molt més 
complet en el qual apareixen la marca 
del Museu juntament amb la de l’ET-
SED i totes les dades. 

El tercer model conté les mateixes 
dades que apareixen a la majoria de la 
papereria bàsica (primer full de carta, 
sobres...).

En aquests encunys utilitzem la versió 
en blanc i negre del logotip.  

Encunys
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Seran etiquetes adhesives impreses en 
blanc i negre, on apareix la marca del 
Museu del joguet i la de l’ETSED en 
blanc. Les mides totals seran 67 mm 
d’amplària per 52 mm d’alçària.

Apareix l’adreça del Museu i s’utilitza-
ren en cas que no es puguen utilitzar, per 
qualsevol motiu, els sobres dissenyats 
per a la papereria bàsica.

En cas de voler imprimir-les a color, 
proposem la segona versió a una sola 
tinta, Pantone 137.

Etiquetes d’enviament
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En cas que s’haja de guardar algun tipus 
de dades en format CD, s’han dissenyat 
dos tipus de bosses per a contenir-lo.

El primer és en fons blanc, amb el 
nom del Museu a la part davantera (al 
voltant del cercle central, transparent 
per a poder veure el contingut), en tipo-
grafia Charcoal i Pantone 447. A la part 
posterior apareixen una sèrie de ratlles 
on es podran escriure les dades del con-
tingut del CD.

Bossa per a CD fons blanc
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El segon model és exactament igual que 
l’anterior però amb el fons en color ta-
ronja Pantone 137. El nom del Museu i 
tot el que era taronja ara passa a blanc.

En ambdós casos, les mides totals de la 
bossa seran de 125 mm d’amplària per 
125 mm d’alçària (mides estàndard de 
mercat).

Bossa per a CD fons taronja
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Les etiquetes seran sempre blanques, 
també amb unes ratlles a la part superi-
or per a escriure el contingut del CD. A 
la part inferior apareixeran les dades del 
Museu i la seua Marca.

El diàmetre de l’etiqueta serà de 115 
mm, amb un forat en el centre de 42 
mm de diàmetre.

Etiquetes per a CD
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S’utilitzaran per a exposar les caracterís-
tiques generals de les peces del Museu. 
El text apareixerà en castellà i valencià, 
en tipografia Univers a 8 punts, excep-
te el nom del joguet que es presenta en 
Charcoal a 9 punts.

Existeixen dues possibilitats per a 
presentar la informació de les peces. La 
tradicional (dalt) que serà un cartellet 
enganxat en cartró ploma de 100 mm 
per 45 mm. El pictograma de la secció 
a la qual pertany el joguet apareixerà a 
l’esquerra.

El segon model (baix) serà un pedestal 
de 50 mm de costat i 80 mm d’alçària. 
En aquest cas, el text apareix a la part 
davantera i el pictograma tant a la banda 
dreta com a l’esquerra.

El pedestal solament s’utilitzarà en dos 
casos: quan la peça siga menuda, per a 
ressaltar-la o quan el joguet siga d’espe-
cial interés.

Informació técnica de les peces
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Es col·locaran darrere de les peces que, 
per qualsevol motiu, tenen un interés es-
pecial. S’ha creat un pictograma especial 
en forma de signe d’admiració, col·locat 
a la part superior dreta. El text anirà en 
Univers a 8 punts alineat a l’esquerra, 
amb el títol en Univers a 9 punts, també 
en castellà i valencià.

Per a que sempre destaque sobre el 
fons de les vitrines, aquest panell serà 
taronja Pantone 137 amb un marc de 5 
mm de color blanc.

Les seues mides podran variar depe-
nent de la peça que es destaque, conser-
vant sempre la proporció x per 3x, i amb 
una amplària mínima de 70 mm.

Panells per a peces d’interés
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Es col·locaran a la part superior de les 
vitrines per a atorgar-los un ordre que 
serà molt  útil per a guiar el visitant.

El fons dels cartells serà blanc i hi 
apareixerà, en tipografia Charcoal i gris 
Pantone 447, el nom de la secció a la 
qual pertanyen els joguets de la vitrina, 
així com el seu pictograma i un número 
que la identificarà als plànols.

Nom de les vitrines
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En forma de falca de 200x200 mm, amb 
el pictograma de la secció. Es col·locaran 
a la paret per a que el visitant puga lo-
calitzar des de lluny, on comença i acaba 
cada grup de joguets.

El pictograma apareixerà sencer, igual 
que l’original, sobre fons blanc.

Indicador de vitrina
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Per a indicar les diferents sales i espais 
del museu, utilitzarem el recurs del punt 
rebotant i el nom de l’espai en tipografia 
Charcoal en minúscula i el gris corpora-
tiu. Triarem una de les lletres per a po-
sar-la en el taronja corporatiu.

Senyalística interior
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Icones I

S’utilitzaran per a marcar les seccions del 
museu. S’ha optat per uns dibuixos solts 
que compensen el tecnicisme de la mar-
ca. Els dibuixos s’insereixen dins d’una 
circumferència que fa referència al logo-
tip del museu.

El text de cada secció anirà en Charco-
al en minúscula. 
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Icones II
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Seran panells amb fons blanc de 400 
mm d’amplària per 900 mm d’alçària.

Dalt a l’esquerra apareixerà el picto-
grama de les peces sobre les quals es par-
la al panell. A la seua dreta, en Univers 
57 Condensed alineat a l’esquerra, apa-
reixerà un breu resum.

Immediatament baix, en Univers 67 
Condensed Bold, centrat, posarem el 
títol del panell. A continuació el cos del 
text en Garamond juntament amb les 
imatges que siguen necessàries perquè el 
context tinga major significat.

A la part inferior del panell en una 
quadrícula de dos per quatre espais de 
92,5 mm  d’amplària per 90 mm d’alçà-
ria, apareixeran fotos o dibuixos relacio-
nats amb el tema del panell.

Panells expositius
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S’utilitzaran per a informar d’esdeveni-
ments puntuals del Museu del Joguet, com 
ara exposicions itinerants, congressos...

Les seues mides seran sempre de 160 
mm d’amplària per 160 mm d’alçària.

Portada. En fons blanc. La imatge 
principal serà una peça d’especial inte-
rés, retallada. Dalt a l’esquerra aparei-
xerà el títol en Univers 67 Condensed 
Bold a 14 punts. Baix a la dreta aparei-
xerà la Marca del Museu.

Interior. A la part dreta anirà el cos 
del text en Garamond. A l’esquerra 
podrem posar una sola imatge o bé un 
muntatge de diverses imatges, seguint 
sempre una quadrícula de 3x3  qua-
drats de 50 mm de costat.

Contraportada. Sobre fons taronja 
corporatiu, apareixerà la Marca del 
Museu i la de la ETSED en invertit, 
centrades. A la part inferior, apareixerà 
en Univers, la informació de com ar-
ribar a la Universitat així com la seua 
adreça i altres dades d’interés.

Díptics
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A diferència dels díptics, el seu ús és més 
general, ja que la seua funció es donar 
informació sobre el Museu.

1 Exterior (de detra a esquerra).
Portada. Dalt a l’esquerra, en Uni-
vers 67 Condensed Bold a 14 punts 
«Museo del Juguete. Valencia» i baix 
en Univers 57 Condensed a 11 punts 
«Fondos de la Asociación Amigos del 
Juguete». Ocupant gran part de la 
portada, una foto de la «Nòria» i baix 
a la dreta la marca del Museu.

Centre. Sobre fons taronja, la marca del 
Museu juntament amb la de l’ETSED 
en invertit i centrades. Baix, les dades.

Esquerre. Sobre fons taronja, el plànol 
de la Universitat Politècnica i la infor-
mació de com arribar.

2 Interior.
Centre. El cos del text en Garamond 
en color gris corporatiu, on apareixerà 
una breu explicació de la història del 
Museu sobre fons blanc.

Laterals. Sobre fons taronja, una imat-
ge o composició d’imatges seguint una 
quadrícula de dos per cinc quadrats, de 
40 mm d’amplària per 38 mm d’alçària.

Tríptics
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Les mides en obert seran de 250 mm 
d’amplària per 80 mm d’alçària i en tan-
car-la de 150 mm per 80 mm.

Aquest tipus d’invitació serà enviada a 
les persones de prestigi i autoritats quan 
es realitze algun acte important.

Per regla general, una vegada tancada, 
la part posterior es presentarà en taronja 
amb les marques del Museu i la de l’ET-
SED en invertit, centrades. A la part 
davantera  haurà d’aparéixer el títol de 
l’exposició, juntament amb una imatge 
representativa d’aquesta; en la solapa de 
la dretà anirà la Marca del Museu junta-
ment amb l’adreça.

Una vegada oberta la invitació, la part 
de l’esquerra serà taronja i al centre apa-
reixerà tota la informació necessària per 
a definir l’exposició o esdeveniment que 
es realitze.

Invitació





121

Destinats únicament al Museu. Les se-
ues mides seran les estàndards en aquests 
casos, 500 per 700 mm.

Sobre el fons blanc i ocupant gran part 
del cartell, apareixerà la imatge de la nò-
ria, una de les peces emblemàtiques de 
la col·lecció.

Dalt a l’esquerra, en Univers 67 Con-
densed Bold a 65 punts i en gris cor-
poratiu «Museo del Juguete. Valencia». 
Baix , en Univers 67 Condensed a 48 
punts. «Fondos de la Asociación Amigos 
del Juguete». Baix, al cantó dret, la mar-
ca del Museu, juntament amb l’adreça. 
Al cantó inferior esquerra, la marca de 
l’ETSED juntament amb la de la UPV.

Cartells
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Seran d’informació general, igual que els 
cartells i es col·locaran a l’entrada de la 
ETSED.

S’han dissenyat dos possibles mo-
dels. Al primer apareixerà la Marca del 
Museu a la part inferior i a la resta de 
la pancarta el nom «Museo del Jugue-
te. Valencia». Al segon model, posarem 
a l’esquerra el nom i a la dreta quatre 
fotos quadrades de les quatre peces més 
emblemàtiques de la col·lecció: l’avió, la 
casa de nines, el cotxe i la nòria mecàni-
ca. Baix la marca del museu.

En cas de voler fer una pancarta es-
pecífica per alguna exposició itinerant 
o qualsevol altre esdeveniment, es con-
servarà el disseny del segon model, tot 
substituint el nom del Museu per l’es-
deveniment, igual que les fotos, conser-
vant en qualsevol cas la Marca.

Pancartes
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S’han dissenyat dos possibles models, un 
de plàstic transparent i un altre de paper 
amb anses.

Model 1. En ambdues cares apareix 
un disseny realitzat amb xicotets cer-
cles taronja i alguns en gris. Davant 
estarà la marca i a la part posterior 
l’adreça del Museu.

Model 2. En aquest cas, les bosses són 
de paper i estan dissenyades amb al-
gun pictograma que ocupa quasi tota 
la part davantera de la bossa. Darre-
re, alineada a l’esquerra, posarem la  
Marca del Museu, juntament amb les 
dades...

Bosses
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Etiquetes de preus

Etiquetes adhesives

Embalatge per a CD

Etiquetes per a CD

Samarreta
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Adhesius per als productes de la botiga

Existeixen dues mides d’adhesius per als 
productes de venda. Una més menuda 
de 40 per 40 mm i una altra de més 
gran, de  70 per 70 mm.

El disseny és el mateix en ambdós ca-
sos; fons taronja Pantone 137, la Marca 
del Museu en invertit i l’adreça, telèfon 
i pàgina web en Univers 57 Condensed.

Mida real
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Etiquetes de preus

La part davantera serà en fons taronja 
corporatiu, on apareixerà el nom (en 
Charcoal) i l’adreça del Museu (en Uni-
vers 67 Condensed).

Darrere posarem el nom del produc-
te que es vol vendre, en Pantone 137 i 
Charcoal i baix una breu descripció del 
joguet i el seu preu (en Univers).

Fan 30x45 mm.
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Els dissenys són molt senzills, única-
ment apareix la Marca en un model 
circular de 45 mm de diàmetre o en un 
quadrat de 45 per 45 mm.

Aquests dos models es presenten tam-
bé sobre fons taronja Pantone 137 amb 
la Marca en invertit.

Etiquetes adhesives
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Les mides totals són 125 mm d’amplària 
per 125 mm d’alçària.

Obsequi als visitants del Museu (per 
exemple en exposicions temporals).

A l’anvers apareixerà la marca del Mu-
seu dalt a l’esquerra, amb una línia verti-
cal de punts a la seua dreta. Alineat amb 
la part superior de la marca, apareixerà 
el títol del CD, a cos 12 i en tipografia 
Univers 67 Condensed Bold. Al final de 
la línea de punts, en vertical, apareixerà 
el motiu del CD (exposició temporal), a 
cos 10 i en Univers 57 Condensed. Fi-
nalment, en el cantó inferior dret apa-
reixerà, retallada, la foto d’alguna peça 
destacada del tema al qual es fa referèn-
cia al CD.

Al revers, es conservarà tant la línea de 
punts com el títol, afegint una breu expli-
cació en Univers 57 Condensed a 8 punts 
i les dades que es consideren d’interés. 
També haurà d’aparèixer la composició 
del tres logotips, així com les dades del 
Museu. El cantó inferior dret es conserva 
per afegir-li el codi de barres juntament 
amb l’ISBN si procedeix.

En aquest cas, la impressió es realitzarà 
en quadricromia sobre un paper blanc 
de 250 grams.

Embalatge per a CD
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El disseny d’aquestes etiquetes és igual 
a les especificades a la papereria d’ús 
intern, sols que en aquest cas, ja vindrà 
imprès el títol del CD, en tipografia 
Univers (qualsevol de les seues dues ver-
sions).

Etiquetes per a CD
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Sobre fons blanc, amb el logotip del mu-
seu descentrat a la part de baix a la dreta.

Per al personal del museu i per a fer 
promoció del mateix.

Samarreta
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Exemples de merxandatge

Com a exemples de com aplicar la marca 
en els objectes de merxandatge, propo-
sem dues cobertes per a llibretes.

Per a marcar altres productes, se se-
guiran les normes generals exposades en 
aquest manual.





Xarxes socials

Facebook

Twitter
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Com a guia per a desenvolupar les di-
ferents aplicacions per a facebook, mos-
trem:

Icona o avatar, que és un quadrat de 
200x200 píxels

Capçalera, que fa 851x315 pixels

Facebook

icona

capçalera 
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Twitter

Com a guia per a desenvolupar les dife-
rents aplicacions per a twitter, mostrem:

Icona o avatar, que és un quadrat de 
200x200 píxels

Fons, que fa 2560x1600 pixels

Capçalera, que fa 520x260 pixels

capçalera

icona

fons








