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Abstract

L’objectiu d’aquest projecte de TFG és el desenvolupament i creació d’un lloc web d’informació dels 
diferents esdeveniments per a nens, classificats o ordenats per zones, per tipologia, per edat, per èpoques 
de l’any, per mesis de l’any, etc...

Amb aquest lloc web, vol proporcionar un punt, un lloc, on informar-se del que podem fer i on poden 
anar amb els seus fills, tenint tota la informació i les seves característiques. 

Per aconseguir aquests objectius, un factor important és el disseny centrat en l’usuari, tot el disseny de 
la interfície ha d’estar adaptat al disseny centrat en l’usuari, per això és important realitzar els correspo-
nents test d’usuaris per poder adaptar el disseny a la utilització per part de l’usuari.

En conclusió el lloc web, pretén fer arribar a totes les famílies les diferents activitats que es fan a tot 
Catalunya, estructurades de manera que sigui el més intuïtiu per part del usuari.

Paraules clau: avaluació heurística, DCU (disseny centrat en l'usuari), disseny d'aplicacions, disseny 
web, prototipat, treball de Fi de Grau, usabilitat, UX (experiència d'usuari), responsive, informació, 
esdeveniments, nens
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Abstract (english version)

The objective of this TFG project is the development and creation of a website of information of the di-
fferent events for children, classified or sorted by zone, by type, by age, by times of the year, for months 
of the year, etc...

With this website, you want to provide a point, a place, where to learn about what we can do and where 
they can go with your children, having all the information and their characteristics. 

To achieve these goals, an important factor is user-centered design, the entire interface design must be 
adapted to the user-centered design, so it is important to perform the corresponding test of users to adapt 
the design To the use by the user. 

In conclusion, the website aims to provide all families with the different activities that are carried out in 
Catalonia, structured so that it is the most intuitive on the part of the user.

Keywords: heuristic avaluation, DCU (user centered design), application design, design, prototyping, 
bachelor's final project, usability, UX (user experience), responsive, information, events, children
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1.- Introducció / Prefaci

Actualment estem cada dia més connectats a la xarxa, ja no saben viure sense els smartphone, sense estar 
connectats a internet, moltes vegades ens preguntem com ho fèiem abans per quedar amb els amics, com 
trobarem una direcció o como hi arribarem.

Amb una criatura tots aquests conceptes tornen a venir a la ment, com ens informaven, com sabíem el 
que podíem fer amb els nens, on hi ha festes majors, a quins museus podem anar, etc... Amb el boom 
d’Internet van sorgir pàgines que ens ofereixen aquesta informació, que podem fer amb els nens per a 
que no estiguin tot el dia a casa davant de pantalles, prou pantalles ja existeixen en les nostres vides, 
intentem que els nostres fills no estiguin esclavitzats com ho estem els adults, que disfrutar dels parcs, de 
les excursions, del aire lliure, els que ja tenim certa edat quan érem petits jugàvem al carrer i no passava 
res, actualment això es impensable.

Aquest lloc web, ho pretén solucionar o almenys intentar-ho, amb aquests dos últims anys m’he adonat 
que hi havia esdeveniments al prop de casa i no ho sabíem, activitats per fer amb nens, que s’ho passen 
d’allò més bé, però que no ho saps i t’ho perds, oportunitats perquè els nens sortint de casa, deixin les 
pantalles i juguin, corrin, saltin, les coses que han de fer els nens, i els més important juntament amb els 
pares, els moments en que estem jugant amb els nostres fills son molt importants per a tots, moments que 
no es poden deixar perdre, i en alguns casos els pares ens ho passem igual de bé que els fills.

El lloc web, vol ser un lloc on trobar diferents activitats per poder fer amb els nostres fills, organitzat per 
zones, per edats, per tipologia, un lloc de trobada on amb facilitat puguis decidir que vols fer el proper 
cap de setmana, on la única preocupació sigui preparar la bossa.

1.1.- Justificació / Motivació

En el moment de decidir per un projecte o per un altre, existeixen diversos motius, des dels coneixe-
ments o capacitats de cadascú per a realitzar una tasca, les aficions del estudiant, les necessitats, moltes 
d’aquestes necessitats apareixen gracies a les aficions, per exemple els llocs webs o les aplicacions no 
ens ofereixen la informació que necessitem, o trobem a faltar informació que per nosaltres pot ser molt 
important, o simplement que el disseny dificulta  poder utilitzar l’eina correctament.

En el meu cas, la motivació ha vingut per les necessitats i els coneixements. Principalment la motivació 
per necessitats visito amb certa freqüència els llocs webs existents actualment en el mercat, i en tots he 
tingut la mateixa dificultat, l’edat, saber quines activitats són recomanades per una edat concreta, en la 
majoria o no hi ha informació, o has de començar a visitar els llocs webs dels organitzadors per obtenir 
aquest tipus d’informació, per això he volgut crear aquest lloc web, per solucionar aquests petits però 
molestos problemes que comporten una pèrdua de temps.

Un altre motivació que per mi es important, és la possibilitat de fer un projecte de certa envergadura, un 
projecte des dels seus inicis fins als seu final, en la meva trajectòria professional, sempre que he treballat 
en projectes d’aquesta tipologia (llocs webs), ja han estat començats per altres persones o els han finali-
tat altres companys, és una motivació important.
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2.- Descripció / Definició / Hipòtesi

L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’un lloc web per a la recerca d’esdeveniments a nivell de 
Catalunya per a poder anar en famílies, per poder amb nens de qualsevol edat.

La tipologia del projecte, i dels continguts que informaran, la millor eina per poder-ho implementar és 
utilitzar un CMS “Content Management System”, dins d’aquestes eines trobem dos sistemes clarament 
diferents Wordpress i Drupal. El sistema que s’implementarà és el Wordpress gracies a la seva corba 
d’aprenentatge i de posada en marxa resulta molt útil quan es disposa de un període curt per implementar 
el projecte, en el cas de tenir més temps no es descarta la utilització del sistema Drupal.

En el moment de la creació i del plantejament del projecte és tindran en compte diferents conceptes o 
apartats que s’implementaran a mesura que el projecte vagi agafant forma, com per exemple.

Anàlisis de la competència / mercat
Actualment no existeixen molts llocs webs que es dediquin a aquesta informació, s’analitzaran els pros 
i els contres de la competència per obtenir informació important per poder-ho aplicar correctament en 
aquest projecte.

Perfils d’usuari
Per a poder crear uns prototips i un disseny centrat al usuari és important analitzar el usuari “ideal”, per 
poder abarcar les seves necessitats.

Prototips i disseny
Creació dels diferents prototips en alta i baixa qualitat i el disseny, on haurem aplicat la informació que 
haurem obtinguts en les fases anteriors.

Test heurístic i test d’usabilitat
Analitzar el disseny creat mitjançant el test heurístic, per assegurar-nos de complir tots els requisits. Re-
alitzar els corresponents test d’usabilitat amb diferents usuaris, per a poder analitzar si tota la informació 
obtinguda ha estat correctament implementada o s’ha de realitzar alguna modificació en el disseny
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3.- Objectius

L’objectiu principal i més important per aquest TFG, és la creació d’un lloc web que proporció informa-
ció sobre els diferents esdeveniments o llocs per a poder visitar amb nens.

Els diferents objectius d’aquest TFG els podem dividir en dos tipus, els objectius principal que són els 
objectius que donen un significat al projecte; els objectius secundaris són aquells que aporten un valor 
afegit al projecte, i poden patir variacions.

3.1.- Principals

Els objectius principals del projecte són els següents:

• Creació d’un lloc web, on el usuaris puguin trobar diferents activitats per a fer amb nens.

• Proporcionar als usuaris un lloc amb diverses opcions de recerca de la informació, sempre 
adaptada a les seves característiques personals.

• Proporcionar tota la informació possible dels diferents esdeveniments

• Creació un disseny senzill i atractiu que permeti una bona usabilitat del lloc web, i una navega-
ció intuïtiva per facilitar la recerca d’informació als usuaris

• Realitzar un lloc web visible a qualsevol dispositiu i format.

3.2.- Secundaris

 
Els objectius secundaris del projecte aporten un valor afegit al projecte, són els següents:

• Creació de la versió del lloc web en aplicació per a smartphone i posterior publicació a les 
botigues de Google Play i AppStore.

• Continuació del projecte en el futur.

• Aprenentatge i millora dels meus coneixements.
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4.- Marc teòric/Escenari

En aquest apartat de la memòria analitzarem diferents llocs webs que ofereixen el mateix tipus de servei, 
o serveis semblats, s’ha de tenir en compte que la gran majoria de llocs webs que ofereixen informació 
sobre activitats van destinades a la població adulta, és a dir, llocs webs que ofereixen informació sobre 
esdeveniments per a nens de 0 a 14 anys n’hi han molt poques.

4.1.- Antecedents

Anys enrere la única forma de mantenir-nos informats dels diferents esdeveniments era per el 
sistema boca a boca, o en alguns casos mitjançant la televisió o anuncis en revistes, informar-se o 
qualsevol altre activitat com per exemple buscar una direcció, buscar un producte, realitzar algun 
tràmit, etc.. amb la innovació tecnologia que en que ens trobem actualment, resulta molt més fàcil 
realitzar qualsevol d’aquestes tasques que anys enrere resultava molt complicat, actualment la gran 
majoria de la població disposa d’un dispositiu mòbil, un smartphone i/o disposa d’internet en la 
seva llar, gracies així, buscar una direcció, buscar algun producte, realitzar qualsevol tràmit resulta 
molt més fàcil i ràpid.

Gracies aquesta innovació tecnologia, gracies a internet, podem accedir a qualsevol informació amb 
rapidesa, podem estar al dia dels esdeveniments que passen al nostre barri, ciutat, a qualsevol lloc, 
existeixen molts llocs webs que ens ofereixen aquesta informació actualitzada i adaptada a les nostres 
característiques personals i familiars, tot i que depenen de la tipologia d’esdeveniments especialment a 
qui va dirigit els punts per obtenir informació es redueix considerablement.

4.2.- Estat d’Art - Escenari

En el moment de realitzar una recerca d’un esdeveniment, el usuari ha de poder filtrar les recerques o 
els resultats a les seves necessitats, per exemple l’edat recomanat per les activitats, la tipologia, a on 
fan l’activitat, si es per el matí o per la tarda, el preu, la duració, etc... tota aquesta informació es ne-
cessària per poder organitzar correctament la sortida o excursió. Aquests filtres alhora ens poden perme-
tre conèixer molt millor al usuari, mitjançant el ús d’altres eines podem saber a quins apartats es visi-ten 
més, i quins menys, per poder conèixer millor al usuari final i adaptar els continguts.

4.3.- Bases teòriques de referència

Un dels gran problemes que tenim actualment especialment els adults és l’excés d’hores que ens trobem 
davant d’una pantalla ja sigui una pantalla d’ordinador o una pantalla d’un dispositiu mòbil, aquet excés 
d’hores provoca que es deixin de fer activitats al aire lliure amb els fills.

Aquesta activitat es perjudicial per als nens, ja que els impedeix socialitzar-se correctament, existeixen 
estudis on recomanen que els nens visquin o es relacionin en llocs envoltats de natura, per un bon des-
envolupament motriu, aquests estudis analitzen que els nens que viuen envoltats de natura tenen menys 
probabilitats per patir malalties mentals un cop son adults, alhora en la edat infantil estar envoltats de la 
natura tenen un millor benestar mental i físic.
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Independentment del benestar que pugui ocasionar de cara al nen, per part dels pares també s’obté un 
benefici mental, existeix un estudi on el  59% dels pares voldrien passar més temps amb els seus fills.
En aquest mateix estudi, el 46% dels pares volien fer activitats educatius i/o culturals, però es posava de 
manifest la falta d’oferta cultural i educativa que satisfés a les famílies (Ipsos, “Hábitos de Ocio Familiar 
desde la Irrupción de las Nuevas Tecnologías”, 2019).

Aquest projecte vol posar el seu granet de sorra per ajudar a les famílies a la recerca d’activitats, per passar 
un temps d’oci amb tota la família, disfrutar d’aquests moments, i deixar apartats els problemes quotidians.

4.4.- Altres projectes/estudis/productes similars o relacionats 

Sortir amb nens (www.sortirambnens.com)
Aquest lloc web, és en primer lloc que té un projecte el més semblant possible en el projecte d’aquest 
TFG, la idea d’aquest projecte esta  en la millora d’aquest lloc web, el qual en el estudi de mercat, veu-
rem alguns apartats a millorar.

Aquest lloc web és va crear al 2006, és una publicació digital que ofereix activitats familiars i idees per 
a nens de 0 a 14 anys, per tant són especialistes en oci infantil i familiar.
En lloc web trobem oferta d’oci, entreteniment, aventura, excursions, sortides cultural, museus, parcs 
infantils, i fires de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. A part també proposen llibres, jocs, receptes 
de cuina, manualitats, etc...

Figura 1.- Sortir amb nens

Tot nens (www.totnens.cat)
El lloc web de totnens tal com ens descriu en la seva pàgina de contacte, “és un portal adreçat a famílies 
amb nens que els hi agradi sortir i fer activitats a fora o a casa”.
El lloc web està distribuït en dos apartats, el blog on estan publicats els diferents pots i articles de te-
matiques diverses classificades per categories, i el mapa on es pot trobar el contingut de les sessions 
“compres” i “sortim!”
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Una de les característiques del lloc web, és que no disposen d’una agenda d’activitats, només publiquen 
algunes activitats concretes.

Figura 2.- Tot nens

Demà sortim (http://www.demasortim.com/)
En aquest lloc web és va crear al 2010, segons la seva informació obtinguda en la xarxa social del Face-
book, és un lloc d’oci familiar, on trobarem suggerències de tallers, museus, espectables i activitats per 
fer el cap de setmana.

Figura 3.- Demà sortim
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You me kids (https://www.youmekids.com/)
Aquest lloc web, com els casos anteriors publiquen diverses activitats, com per exemple, rutes o pro-
postes d’excursions amb cotxer, bici o peu, museus, parcs infantils, granges, viatges, etc.. la diferencia 
respecte a la resta es que disposen d’activitats que es poden fer en cas de tenir un gos a la família.

Figura 4.- You me kids

Guia d’oci
Enaquest cas, no disposen d’in lloc web, simplement disosen d’una compte del Facebook, en el qual 
penjent els cartells dels diferents esdeveniments, puntualment publiquen algun enllaç amb una petita 
introducció, però només en casos puntuals.

Figura 5.- Guia d’oci
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5.- Continguts

Els diferents continguts del lloc web han d’estar ben estructurats per a que el usuari els trobi amb facili-
tat, tenint present els conceptes d’una bona experiència d’usuari.

El lloc web dispondrà de diversos apartats, on estarà tot centralitzat en el menú, des-de el mateix menú 
que trobarem en la capçalera el usuari podria navegar per la resta de les pàgines del lloc web.

A partir del menú el usuari podrà navegar fins a la tipologia d’esdeveniments que l’interessin segons els 
seus gustos o necessitats, per exemple, podrà decidir si vol fer una excursió, anar a un parc, visitar una 
fira o una festa major, visitar un museu, etc... Dins de cada tipologia d’esdeveniment, el usuari podrà 
escollir si vol el llistat dels esdeveniments per zona (Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona), depenen de 
la tipologia d’esdeveniment el usuari podrà fer una recerca per tipus (per exemple per fires medievals, 
fires gastronòmiques, etc...), també podrà escollir per edat, per època de l’any o per mesos.
Alhora el usuari pot fer una recerca mitjançant qualsevol paraula i obtenir un llistat amb els resultats que 
han aparegut amb la paraula

En cada esdeveniment, trobem la informació corresponent per que el usuari es pogui fer una idea de 
com és l’esdeveniment, amb la informació de la situació geografia, horaris, dades de contacte, lloc web, 
imatges, una petita descripció, recomanacions, etc...

La previsió de futur es ampliar la quantitat d’esdeveniments i de tipologies, afegint informació respecte 
a hotels, restaurants i viatges on poder anar amb nens, alhora crear l’apartat de registre d’usuaris, on 
cada usuari introdueix les dades personals per poder adaptar els continguts a les característiques de cada 
usuari i de la seva família, amb el registre també hi ha l’opció de que el usuari guardi els esdeveniments 
amb l’opció de “Favorits”. 

El usuari disposarà de l’opció de subscriure’s a la una llista i rebre els esdeveniments en el seu correu 
electrònic, en el mateix newsletter el usuari disposarà de l’opció de donar-se de baixa en qualsevol mo-
ment.
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6.- Metodologia

La metodologia que s’aplicarà en el disseny del lloc web és el Disseny Centrat en l’Usuari (DCU). 
Aquesta metodologia es basa en un procés de disseny on les necessitats, les característiques, les limita-
cions del usuari final prenen una atenció important en cada fase del projecte.

Aquesta metodologia és molt important el usuari fins i tot davant del disseny, per tant totes les eleccions, 
decisions ha prendre sempre estaran pensades, creades i executades per i cap als usuaris finals. Per poder 
arribar a aquest punt aquesta metodologia ens obliga a estudiar molt bé el usuaris a conèixer les seves 
necessitats, les seves limitacions, les seves característiques, les seves prioritats, etc...

Aquesta metodologia disposa de fases per aconseguir el objectiu d’un disseny centrat en l’usuari, les 
fases són les següents:

• Planificació i anàlisis: identificar al target i analitzar-ho mitjançant entrevistes, qüestionaris, 
etc.. on podrem definir els recursos tècnics i humans, tenint en compte les condicions, els ob-
jectius i les necessitats dels usuaris.

• Disseny: definició dels perfils d’usuari i escenaris, arquitectura del lloc web, disseny visual, i 
disseny de continguts

• Prototips: en baixa i alta qualitat

• Avaluació: test amb usuaris, avaluació heurística

• Implementació: recomanacions d’implementació, control de qualitat, publicació i  
promoció

• Seguiment: opinions dels usuaris, comportament de l’usuari i l’ús que se’n fa del lloc 6.1. 
Concepte d’usabilitat

Avaluació

Implementació

Disseny

Prototips

Planificació i  
anàlisis

Seguiment

Figura 6.- Representació metodologia Disseny centrat en l’usuari



23

6.1.- Concepte d’usabilitat

Un dels factors importats en el moment de crear un lloc web o una aplicació és la usabilitat, és a dir, el 
grau de facilitat d’utilització que té el producte, la interfície.

La usabilitat pot ser avaluada, podem avaluar diferents conceptes:

• Facilitat d’aprenentatge per part dels usuaris el primer cop

• Eficiència, els usuaris han aprés el funcionament

• Recordar, quan els usuaris tornen després d’un temps recorden del seu funcionament

• Eficàcia, el usuari comet errors, són greus les conseqüències

• Satisfacció per part del usuari al realitzar les tasques

Per poder avaluar correctament la usabilitat del lloc web s’utilitzen els test amb usuaris reals, on podrem 
observar els seus comportaments, els errors, les reaccions directament davant del lloc web.

6.2.- Concepte d’experiència d’usuari

Una altre factor importat en el moment de crear un lloc web o una aplicació és l’experiència d’usuari, 
és a dir, el procés que porta a terme el usuari quan interactua amb el lloc web o l’aplicació, amb la seva 
interfície.

En la usabilitat s’analitza la facilitat per interactua, en l’experiència d’usuari s’ha analitza la interacció 
del usuari, que potser positiva o negativa.

L’experiència d’usuari podem avaluar diferents conceptes:

• Usabilitat, la seva facilitat d’utilització

• Disseny, ha de ser agradable, i funcional, un disseny sobrecarregat no ajudarà a un bona ex-
periència per part del usuari.

• Arquitectura de la informació, els diferents apartats i continguts del lloc web han d’estar 
organitzats i estructurats correctament

• Interacció, facilitar al usuaris la seva ubicació dins del lloc web

• Contingut, ha de ser important, ben estructurat i escrit correctament
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7.- Planificació

A continuació mitjançant diverses taules de planificació, es desglossaran els tasques amb les seves dates 
claus, és a dir les dates d’inici i finalització corresponent, organitzades per les diferents entregues de les 
Practiques d’Avaluació Continua (PAC).

Juntament amb la representació gràfica d’aquestes dates i planificació mitjançant un diagrama de Gantt.

7.1.- Taula de planificació 

A continuació la planificació de l’execució del projecte mitjançant el següent diagrama de Gantt, amb la 
segmentació en les diferents PACS a entregar, amb les dates d’inici i de finalització de cada part.
 
PAC 1 Data d’inici Data final
Definició del projecte 18-09-2019 20-09-2019

Descripció del projecte 23-09-2019 23-09-2019

Abstract i introducció 26-09-2019 26-09-2019

Determinació d’Objectius 25-09-2019 25-09-2019

Metodologia disseny centrat en l’usuari 27-09-2019 27-09-2019

Planificació 30-09-2019 30-09-2019

Primera estructuració del document de memòria 23-09-2019 02-10-2019

Realització de PAC01 18-09-2019 02-10-2019

Taula 1.- Planificació entregues PAC01

PAC 2 Data d’inici Data final
Continguts 02-10-2019 02-10-2019

Procés de treball/desenvolupament 03-10-2019 03-10-2019

Pressupost 04-10-2019 04-10-2019

Difusió i Màrqueting 05-10-2019 06-10-2019

Estat de l’art 07-10-2019 07-10-2019

Anàlisi del mercat 08-10-2019 09-10-2019

Públic objectiu i perfils d’usuari 10-10-2019 10-10-2019

Definició especificacions del producte 11-10-2019 11-10-2019

Arquitectura general del sistema 12-10-2019 12-10-2019

Disseny gràfic i interfícies 13-10-2019 17-10-2019

Llenguatges de programació i complements utilitzats 18-10-2019 23-10-2019

Prototips 24-10-2019 26-10-2019
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Tests 24-10-2019 26-10-2019

Bibliografia 02-10-2019 06-10-2019

Annex 1. Lliurables del projecte 02-10-2019 06-10-2019

Annex 2. Codi font 02-10-2019 30-10-2019

Annex 3. Captures de pantalla 02-10-2019 30-10-2019

Annex 4. Guia d’usuari 02-10-2019 30-10-2019

Annex 6. Test amb usuaris 02-10-2019 30-10-2019

Annex 7. Documents de cessió de drets d’imatge 02-10-2019 30-10-2019

Annex 8. Recursos 02-10-2019 30-10-2019

Annex 9. Glossari/Índex analític 02-10-2019 30-10-2019

Correccions feedback PAC01 02-10-2019 30-10-2019

Realització de PAC02 02-10-2019 30-10-2019

Taula 2.- Planificació entregues PAC02

PAC 3 Data d’inici Data final
Continuació del projecte 31-10-2019 01-12-2019

Conclusions i projecció de futur 04-11-2019 06-11-2019

Annex 5. Llibre d’estil 07-11-2019 10-11-2019

Annex 10. Vita 11-11-2019 13-11-2019

Correccions feedback PAC02 14-11-2019 21-11-2019

Realització de PAC03 31-10-2019 01-12-2019

Taula 3.- Planificació entregues PAC03

Lliurament final Data d’inici Data final
Finalització del projecte 06-12-2019 10-12-2019

Finalització de la memòria 11-12-2019 15-12-2019

Elaboració presentació publica-general 17-12-2019 24-12-2019

Elaboració vídeo del projecte 25-12-2019 05-01-2020

Elaboració autoinforme 06-01-2020 10-01-2020

Publicació al repositori 10-01-2020 13-01-2020

Correccions feedback PAC03 04-12-2019 06-12-2019

Lliurament final 04-12-2019 13-01-2020

Taula 4.- Planificació entregues Lliurament final

A partir d’aquestes dates podem extreure que el projecte final del grau, la seva data inicial es el 18 de 
setembre del 2019, i la seva data final el 13 de gener del 2020, sense tenir en compte que la data de pu-
blicació de la qualificació és el dia 22 de gener del 2020.
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7.2.- Diagrama de Gantt

A continuació la representació gràfica de la planificació amb les seves dates Claus de les diferents tas-
ques i entregues mitjançant el diagrama de Gantt, on podem observar l’evolució temporal de les tasques.

Aquestes dates poden patir algun canvi durant el procés, per tant s’aniran adaptant a les circumstancies 
de cada moment per adaptar-se al calendari d’entregues, i poder complir el termini d’entrega perfecta-
ment.

Figura 7.- Representació gràfica entregues PAC01-PAC02

Figura 8.- Representació gràfica entregues PAC03
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Figura 9.- Representació gràfica entregues Lliurament final
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8.- Procés de treball/desenvolupament

El projecte s’ha realitza seguint un procés pautat a base d’entregues parcials, els qual s’han anat am-
pliant en cada entrega amb més informació en la memòria i més fases del projecte finalitzats.

Primera fase – primer lliurament
Introducció i descripció del projecte; descripció dels diferents objectius principals i secundaris; meto-
dologia del projecte, en aquest cas la metodologia de disseny centrat en l’usuari; i la planificació del 
projecte, amb la seva corresponent taula de planificació i el diagrama de Gantt.

Segona fase -segon lliurament
Anàlisi del marc teòric; establir els continguts i el procés de treball; creació del pressupost; anàlisi de 
la difusió i màrqueting; anàlisi del mercat; establir els públic objectiu i els perfils d’usuaris: definició 
de les especiacions del producte; dissenyar les diferents interfícies; creació dels prototips de baixa i alta 
qualitat; tests d’usuaris.

Tercera fase  - tercer lliurament
Creació del lloc web; anàlisi de les conclusions i projecció del futur.

Quarta fase – lliurament final
Finalització del projecte; entrega dels corresponents arxius.
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9.- Pressupost 

El pressupost de la realització del treball, segons la planificació del mateix es preveu una durada de 4 
mesos, amb un cost mitjà de 30 euros l’hora, depenent del rol del treballador aquest cos pot augmentar.

El pressupost tenint en compte els diferents rols dels treballadors i les diferents tasques a realitzar, és el 
següent:

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
Professional encarregat Director de projecte

Definició del projecte 5h

Planificació de les tasques 3h

Seguiment del projecte 16h

Total hores 24h

Honoraris 50€/hora

Import total 1.200 euros

Taula 5.- Pressupost planificació del projecte

ANÀLISIS
Professional encarregat Arquitecte de la informació

Anàlisis del mercat 8h

Anàlisis d’usuaris 12h

Definició de continguts 8h

Test d’usuaris 5h

Total hores 33h

Honoraris 30€/hora

Import total 990 euros

Taula 6.- Pressupost d’anàlisis

DISSENY DE LA WEB
Professional encarregat Dissenyador gràfic

Arquitectura de la informació 5h

Disseny gràfic i interfícies 15h

Prototips 15h

Guia d’estil i d’usuari 8h

Total hores 43h
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Honoraris 30€/hora

Import total 1.290 euros

Taula 7.- Pressupost disseny web

FRONT-END
Professional encarregat Programador web

Contractació hosting 3h

Programació web 68h

Correccions 68h

Total hores 139h

Honoraris 35€/hora

Import total 4.865 euros

Taula 8.- Pressupost Front-end

TOTAL
Planificació del projecte 1.200 euros

Anàlisis 990 euros

Disseny web 1.290 euros

Front-end 4.865 euros

Import total 8.345 euros

Taula 9.- Pressupost total

Inclou la compra del domini i el lloguer del hosting durant el període d’1 any.
Canvis fins a tres modificacions, a partir de la quarta correcció es cobrarà a part.
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10.- Difusió i Màrqueting

Un cop finalitzat la programació del lloc web, s’han de realitzar diverses tasques per a poder fer una 
bona difusió del producte, a part de fer les corresponents modificacions en el codi de programació per 
aconseguir una bona difusió.

Per una bona difusió realitzarem les següents tasques.

Compartir xarxes socials
Aquesta tasca és molt important, influeix el tipus de continguts, però en aquest cas compartir-ho en 
les xarxes socials (Facebook, Twitter, instagram) pot ajudar a que els continguts arribin al màxim de 
possibles usuaris. Existeixen eines que ens permeten compartir les publicacions en les diferents xarxes 
i programar-les per a que es publiquen en les hores més adequades per a tenir un màxima repercussió.

Compartir les publicacions en fòrums especialitzats
Existeixen diversos fòrums (www.socpetit.cat) on es comenta, s’escriu de temes relacionats amb nens, 
família, etc.. aquests tipus de fòrums tenen una gran quantitat de visites, amb un gran nombre d’usuaris, 
resulten ser bons llocs per a escriure comentaris parlant d’algun esdeveniment i posant el enllaç a la pà-
gina del esdeveniment, en aquest cas s’ha d’utilitzar un gramàtica de usuari final (la persona que escriu 
el comentari ha d’executar un rol de pare o de mare).

SEO, keywords
A part de compartir les diferents publicacions, també s’ha d’aplicar alguns paràmetres en el codi de 
programació del lloc web, com per exemple aplicar un bon SEO, pera que els diferents buscadors ens 
indexin el lloc web correctament i ens aparegui en les recerques, per exemple de Google, s’han de apli-
car unes keywords o paraules claus adequades, existeixen eines que ens ajuden a trobar les keywords, 
per exemple Google Trends.

Sitemap
Un altre element important que permet a Google indexar el nostre lloc web es el sitemap, actualment 
existeixen eines que ens el generen automàticament, i en el cas d’utilitzar un CMS, existeixen pluggins 
que també ens el creen automàticament, però tot i així per a que els buscadors ens detectin tota l’estruc-
tura del lloc web, les diferents pàgines que el formen part, es recomanable, directament indicar als bus-
cadors on es troba el sitemap, per exemple en el cas de Google, mitjançant el Google Search Console, on 
podem observar en quin punt de la indexació del lloc web està, i si hi ha algun error en algunes pàgines. 
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11.- Anàlisi de mercat

Tot i la grandiositat de la xarxa, la temàtica del projecte no existeixen gaires pagines de la competència, 
en altre sectors existeixen moltes opcions on poder visitar i obtenir la informació que necessitem.

En aquest estudi de mercat, s’analitza quatre llocs webs diferents entre si, però que tenen el mateix 
objectiu, Sortir amb nens (www.sortirambnens.com), Tot nens (www.totnens.cat), You me kids (www.
youmekids.com) i Demà sortim (https://www.demasortim.com).

En els tres casos per analitzar, es tindran en compte 5 aspectes principals:

Experiència d’usuari
Navegar per la web per obtenir informació, analitzar conceptes que ens ajudaran a analitzar correcta-
ment aquest aspecte:

• Quin objectiu tenen i com ho aconsegueixen

• Proces de compra, si el projecte es un e-commerce

• Disposa de segells de confiança

• Visualment es atractiva

• Disposa d’ofertes o promocions

Perfil d’enllaços
Per aquest pas utilitzarem una eina d’anàlisis de links, en aquest cas utilitzarem Moz Meet Link Explorer.

• Disposa d’enllaços externs

• Quin tipus d’enllaços disposa (comprats, fòrums, blogs, ...)

• Provoquen accions de link-baiting (infografies, vídeos,...)

• Accions de link Building que sigin Black.hat (spam)

• Quin ample de text estan utilizat

Xarxes socials
Analitzar si estan en les xarxes socials , si porten a terme accions

• Estan presents en les xarxes socials.

• Interactuen amb el usuaris, com ho fan, reaccionen davant de comentaris negatius

• Quin tipus de contingut comparteixen, propi o de tercers

Estratègia de contingut
Analitzar si el contingut es de qualitat

• Disposen de contingut generat per el usuari

• Disposen d’un blog, quins temes tracten

• Disposen d’una comunitat activa al blog, quina mitjana de comentaris tenen les publicacions

• Quin tipus de continguts, infografies, vídeos, faq, noticies, etc...

http://www.sortirambnens.com
http://www.totnens.cat
http://www.youmekids.com
http://www.youmekids.com
https://www.demasortim.com


33

Anàlisis On-Site
Analitzarem a nivell de SEO, amb l’ajuda del programari Screaming Frog

• Distribució de les diferents categories, i profunditat de les últimes pagines

• Categories amb més importància

• Quines paraules claus estan utilitzant

11.1.- Anàlisis DAFO

El anàlisis  DAFO ens permet analitzar la situació del projecte independentment del seu estat o de la 
seva activitat.

En primer lloc és realitzarà un anàlisis intern, és a dir, detectar les fortaleses i les debilitats de l’empresa 
que poden originar avantatges o desavantatges competitives, s’analitzarà la producció, el marketing, la 
organització, el personal i les finances. En segon lloc és realitzarà un anàlisis extern, per identificar i ana-
litzar les amenaces i oportunitats del mercat, on s’analitzarà el mercat, el sector, la competència i entorn.

IN
TE

RN
AS

FORTALESES
• Possibilitat d’ampliació a partir de 

diferents idiomes, actualment està 
realitzada només en català, possibilitat 
d’ampliar a castellà, anglès o francès

• Possibilitat d’ampliació per zones 
geogràfiques, actualment només abarca 
la zona de Catalunya, però existeix 
la possibilitat d’ampliar-ho a la resta 
d’Espanya i Andorra

• Producte multiplataforma
• Bona usabilitat i experiència d’usuari

DEBILITATS
• Target bastant definit, per a nens de 

0 a 14 anys
• Contingut amb actualitzacions con-

tinues

EX
TE

RN
AS

OPORTUNITATS
• Entrar a nous mercats o segments de la 

població
• Diversificació del producte, de contin-

guts
• Boca a boca d’usuaris
• Fòrums especialitats amb una gran 

comunitat d’usuaris
• Finançament mitjançant a publicitat de 

tercers

AMENACES
• Entrada de nous competidors
• Canvis demogràfics de la població
• Falta de inversió
• Canvi de les necessitats i gustos 

dels usuaris o consumidors

Taula 10.- Anàlisis DAFO
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11.2.- Sortir amb nens

En aquest apartat analitzarem un dels llocs webs de la competència en aquest cas analitzarem el lloc web 
de Sortir amb nens (www.sortirambnens.com).

Experiència d’usuari
L’anàlisi de l’experiència d’usuari, l’obtindrem navegant per la pròpia web, i analitzant els diferents 
punts. En aquest cas l’objectiu del lloc web es ofereixi activitats familiars i idees per fer amb nens de 0 
a 14 anys, en el lloc web reuneix una gran part d’oci, entreteniment, aventura, excursions amb nens, sor-
tides culturals, museus, parcs infantils, firis i la millor agenda de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
a part ofereixen llibres i jocs infantils, aplicacions per a nens receptes de cuina i manualitats infantils.

Per aconseguir complir 
amb el objectiu disposen 
d’un menú principal, on 
podem veure les diferents 
classificacions o tipolo-
gies d’activitats que es 
poden trobar en el lloc.

Dins de cada apartat del menú, trobem un 
subapartat on podem escollir mes activitats, 
per exemple dins del apartat Aventures en fa-
mília, podem escollir en diferents subapar-
tats, com per exemple, a cavall, per aigua, 
per aire, per coves, sobre rodes o per la neu.

Aquest lloc web no disposa de cap segell de 
confiança pròpiament, el que si trobem en la 
capçalera al costat del logotip del lloc web 
que aquest mateix està ofert per un diari esportiu, el logotip es podria considerar un segell de confiança.

Visualment el lloc web no resulta gaire atractiu, trobem massa publicitat especialment en la pàgina 
home, abans de veure el contingut veus la publicitat, existeix excés de contingut en les diferents pàgines 
les quals ens ajuden a ser visualitzades tranquil·lament, massa informació.

Perfil d’enllaços
Per aquest pas utilitzarem una eina d’anàlisis de links, en aquest cas l’aplicació utilitzada es Metricspot, 
ens permet analitzar les diferents webs a un altre nivell, de forma gratuita.En aquest lloc web trobem que 
disposa d’ enllaços que estan dirigits al lloc web, desde diferents pàgines externes, mitjançant aquesta 
eina s’ha analitzat que algunes de les pàgines que disposen un enllaç cap a Sortir amb nens.

URL ANCHOR
https://www.facebook.com/pages/Sortirambnens/108716245865566 Facebook
https://twitter.com/sortirambnens Twitter
http://instagram.com/sortirambnens Instagram
http://www.mundodeportivo.com/ (img)

Figura 10.- Menu Sortir amb nens

Figura 11.- Subapartat Sortir amb nens

http://www.sortirambnens.com
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https://www.turismeenfamilia.com/cap-de-setmana-en-familia (img)
http://pinterest.com/sortirambnens Pinterest
http://www.flickr.com/photos/sortirambnens Flickr
http://www.youtube.com/user/sortirambnens Youtube

Taula 11.- Enllaços externs Sortir amb nens

Els diferents articles tenen imatges representatives del esdeveniment o de la zona, que tenen la funció 
de suport del text del article.

En la anàlisis no s’han trobat cap tipus d’accions de link Building, és a dir accions per a millorar el 
posicionament en buscador, per exemple l’intent de realitzar trampes per aconseguir un millor posicio-
nament en Google.

El Anchor de text, és el text que ens indica si hi ha un enllaç, en aquest lloc web, trobem dos tipus de anchor 
text, el genèric en les diferents pàgines de la fitxa del mateix esdeveniment “Més informació sobre Mont-
blanc AQUÍ”, l’altre tipus d’anchor text utilitzat es la paraula clau, en aquests casos es utilitzar el títol del 
article, que es alhora una paraula clau del mateix article és utilitzat com enllaç a la fitxa del article.

Xarxes socials
Sortir amb nens, està presenta en les xarxes més habituals. Dins de les xarxes socials, podem observar 
que segons la freqüència de publicacions o actualitzacions existeixen tres nivells, molta freqüència, poca 
o mitjana, i nul·la.

Amb molta freqüència trobem el Facebook i el Twitter, podem analitzar que no interactuen amb el usua-
ris, també podem observar que on en un mateix dia podem publicar 2 o 3 articles, les diferents publica-
cions no obtenen una gran quantitat de reaccions amb els usuaris, excepte en alguna publicació puntual, 
tenen un volum de reaccions baix. El tipus de contingut que publiquen sempre és propi, es el mateix 
contingut que podem trobar en la web.

Amb poca o mitjana freqüència trobem Instagram, on publiquen un cop a la setmana de mitjana, en 
aquesta xarxa social, tenint en compte el nombre de seguidors, no tenen un volum elevat de reaccions en 
les diferents publicacions, en la majoria no tenen cap comentari.

Amb nul·la freqüència segurament perquè són xarxes socials que han considerat residuals, per diferents 
motius, es trobem durant un període de temps llarg abandonades, es a dir porten entre 7 i 8 anys sense 
publicar cap tipus de contingut com el Youtube, i el Flickr.

Estratègia de contingut
El contingut que publiquen, és un contingut generat per el departament corresponent de l’empresa que 
s’encarrega del lloc web, la informació necessària per a la creació del contingut és obtinguda a partir de 
terceres empreses, per exemple en el cas de les festes majors la informació és obtinguda dels llocs web 
dels ajuntaments corresponents.

En el lloc web disposen blog del qual tracten diversos temes, com per exemple receptes, llibres, manuali-
tats, llocs on anar, etc... En els diferents articles del blog, no existeix la possibilitat de realitzar comenta-
ris per part d’un usuari trobem imatges i alguns vídeos en relació al contingut del article, imatges que ens 
ajuden a veure quin tipus d’activitat, mapes que faciliten la situació, la organització del esdeveniment.



36

Anàlisis On-Site
A nivell de SEO, trobem que les igual que en altres llocs webs, les últimes págnes  de l’estructura del 
lloc web, es trobem a tercer nivell, en el primer nivell trobem la pàgina principal, en segon nivell trobem 
el llistat dels diversos articles tenint en compte les categories establertes en el Wordpress (mitjançant el 
codi de qualsevol pàgina del lloc web podem observar que està creada mitjançant el CMS de Wordpress).
Les categories amb més importància són les que trobem en el menú inicial, en aquest cas podem obser-
var que són les categories són Agenda, Sortir amb nens, Excursions amb nens, Parcs infantils, Aventura 
en família, Museus per anar amb nens, Fires i festes per anar amb nens, Per fer a casa, Manualitats 
infantils, Hotels familiars, Restaurants per anar amb nens, Viatjar amb nens, Consells pels pares, Bloc.

Tot les categories aplicades en l’estructura de la pàgina són importats, aquestes mateixes categories 
estan situades en el menú general, donant-li la mateixa importància a totes. Les paraules claus utilitza-
des segueixen la mateixa estructura, és a dir, les categories del article, variacions de les categories, per 
exemple utilitzar la paraula clau “activitats familiars a Barcelona” i “activitats infantils a Barcelona”, 
paraules que indiquen la temàtica del article, manualitats, rutes, restaurants, segons la tipologia també 
està inclosa la paraula clar el nom del local, restaurant, hotel, etc..., població.

Figura 12.- Aplicació Screaming Frog SEO Spider, llistat paraules clau Sortir amb nens

11.3.- Tot nens

En aquest apartat analitzarem un dels llocs webs de la competència en aquest cas analitzarem el lloc web 
de Tot nens (www.totnens.cat).

Experiència d’usuari
En aquest cas l’objectiu del lloc web es ofereixi un portal adreçat a les famílies amb nens que els hi agradi 
sortir i fer activitats a fora o a casa, el lloc web està organitzat em dues línies, el blog on es pot trobar els 
articles de diversa temàtica, classificada per 
cuinem, decoració, ens divertim, més coses i 
la guia per sortir en família; i el mapa on es 
pot accedir per comarca o municipi i troba-
rem tot el contingut exposat mitjançant unes 
fitxes on trobarem la informació de les cate-
gories de compres i sortim Figura 13.- Menu Tot nens
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Per aconseguir complir amb el objectiu dis-
posen d’un menú principal, on podem veu-
re les diferents classificacions o tipologies 
d’activitats que es poden trobar en el lloc.

Dins de cada apartat del menú, trobem un 
subapartat on podem escollir mes activitats, 
per exemple dins del apartat Cuinem!, podem 
escollir en diferents subapartats, com per 
exemple, cuinetes i més, receptes i postres.

Aquest lloc web no disposa de cap segell de confiança.

Visualment el lloc web resulta atractiu, no existeix cap banner amb publicitat, per tant tot l’espai està 
disponible per a ensenyar la informació corresponent, els elements estan situats correctament, hi ha 
espais en blanc entre els elements, un dels punts, és per exemple que la pàgina inicial un excés de in-
formació, amb un scroll molt llarg, molta informació, que pot provocar que el usuari és no vegi tot la 
informació, ja que canviï de pàgina o marxi cap a una altre lloc web.

Perfil d’enllaços
En aquest lloc web trobem que disposa de enllaços que estan dirigits al lloc web, desde diferents pàgines 
externes. Els diferents tipus d’enllaços externs que trobem en el lloc web, és als diferents organitzadors 
dels esdeveniments que s’anuncien en el lloc web, per tant són enllaços a altres pàgines d’altres llocs.

URL ANCHOR
http://www.leap13.com/feed/ (img)
https://www.facebook.com/tot-nens-1809799055912206/ Facebook
https://es.pinterest.com/totnens/ Pinterest
https://twitter.com/totnens Twitter
http://www.pinterest.com/pin/create/button/ Pinterest
https://www.facebook.com/totnensLiJ/ Facebook
https://www.facebook.com/guiaocifamiliar/ Facebook

Taula 12.- Enllaços externs Tot nens

Els diferents articles tenen imatges representatives del esdeveniment o de la zona, que tenen la funció 
de suport del text del article.

En la anàlisis no s’han trobat cap tipus d’accions de link Building, és a dir accions per a millorar el 
posicionament en buscador, per exemple l’intent de realitzar trampes per aconseguir un millor posicio-
nament en Google.

El Anchor de text, és el text que ens indica si hi ha un enllaç, en aquest lloc web, trobem dos tipus de 
anchor text, el genèric en les diferents pàgines de la fitxa del mateix esdeveniment “Llegir-ne més”, 
l’altre tipus d’anchor text utilitzat es la paraula clau, en aquests casos es utilitzar el títol del article, que 
es alhora una paraula clau del mateix article és utilitzat com enllaç a la fitxa del article.

Figura 14.- Subapartat Tot nens
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Xarxes socials
Tot nens, està presenta en les xarxes més habituals. 
Dins de les xarxes socials, podem observar que segons la freqüència de publicacions o actualitzacions 
existeixen tres nivells, molta freqüència, poca o mitjana, i nul·la.

Amb molta freqüència trobem el Facebook i el Twitter, podem analitzar que no interactuen amb el usuaris 
de les dues xarxes socials, també podem observar que on en un mateix dia podem publicar 2 o 3 articles, 
però també podem trobar que hi han dies que no publiquen res, o només publiquen un article, les diferents 
publicacions no obtenen una gran quantitat de reaccions amb els usuaris una mitjana de unes 25 reaccions 
en cada publicació, excepte en alguna publicació puntual que té un volum de reaccions baix. El tipus de 
contingut que publiquen sempre és propi, es el mateix contingut que podem trobar en la web.

Amb poca o mitjana freqüència trobem Pinterest, on guarden pins segons diferent temàtica.

Estratègia de contingut
En el lloc web el contingut que trobem publicat esta generat per ells mateixos, amb la informació que 
existent en la xarxa. Actualment disposen d’un blog, l’estructura de publicar al informació es bàsica-
ment un blog, el que navegant pel lloc web, s’ha analitzat que disposen de molts pocs comentaris, en la 
majoria de les publicacions el nombre de comentaris es 0, no disposen d’una comunitat activa al blog.

En les diferents publicacions del blog o lloc web, trobem que la gran majoria son articles amb imatges 
representatives del contingut pròpiament, en alguns casos i depèn del contingut si es necessari apareixen 
vídeos o mapes per indicar la ruta, en el cas de les excursions, de manera que ajuda al possible usuari a 
tenir més informació al respecte.

Analisis On-Site
A nivell de SEO, trobem que les igual que en altres llocs webs, les últimes pàgines  de l’estructura del lloc 
web, es trobem a tercer nivell, en el primer nivell trobem la pàgina principal, en segon nivell trobem el 
llistat dels diversos articles tenint en compte les categories establertes en el Wordpress (mitjançant el codi 
de qualsevol pàgina del lloc web podem observar que està creada mitjançant el CMS de Wordpress). Les 
categories amb més importància són les que trobem en el menú inicial, en aquest cas podem observar que 
són les següents, Activitats!, Cuinem!, Deco, Ens divertim!, Juguem!, Llegim!, + coses, Sortim! i Contacte.

Tot les categories aplicades en l’estructura de la pàgina són importats, aquestes mateixes categories 
estan situades en el menú general, donant-li la mateixa importància a totes.
No utilitzen paraules claus per a millorar la seva posició a nivell de SEO.

Figura 15.- Aplicació Screaming Frog SEO Spider, llistat paraules clau Tot nens
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11.4.- You me kids

En aquest apartat analitzarem un dels llocs webs de la competència en aquest cas analitzarem el lloc web 
de You me kids (www.youmekids.com).

Experiència d’usuari
L’anàlisi de l’experiència d’usuari, l’obtindrem 
navegant per la pròpia web, i analitzant els dife-
rents punts. En aquest lloc web, el seu objectiu 
principal es la de proporcionar activitats a rea-
litzar per famílies actives i nens curiosos, on podem descobrir rutes per fer en nens amb cotxet, bici o a 
peu, activitats familiars, anar a museus, parcs infantils, granges d’animals, activitats on el gos també hi 
pot anar, restaurants o zones de pícnic per anar amb nens.

No disposa de cap segell de confiança en al web.

Visualment és molt més atractiva, disposa d’un estil molt més agradable, uns tons o colors que faciliten la 
seva lectura, al igual que altres llocs webs analitzats trobem un excés d’informació en la home, indepen-
dentment d’aquest pàgines, la resta de les pàgines estan ben organitzades, no existent un excés d’informa-
ció, trobem espais en blanc on els diferents elements poden respirar perfectament, a part no hi ha un excés 
de publicitat que també ajuda a mantenir l’harmonia en el lloc web. 

Perfil d’enllaços
Per aquest pas utilitzarem una eina d’anàlisis de 
links, en aquest cas l’aplicació utilitzada es Me-
tricspot, ens permet analitzar les diferents webs 
a un altre nivell.
En aquest lloc web trobem que disposa de 8 en-
llaços que estan dirigits al lloc web, desde dife-
rents pàgines externes, mitjançant aquesta eina 
s’ha analitzat que algunes de les pàgines que 
disposen un enllaç cap a Sortir amb nens són de 
productes que no tenen res a veure amb el servei 
que estan oferint (spam).
Els diferents tipus d’enllaços externs que trobem en el lloc web, és als diferents organitzadors dels esde-
veniments que s’anuncien en el lloc web, per tant són enllaços a altres pàgines d’altres llocs.

URL ANCHOR
https://youmekids.es Español
https://www.facebook.com/youmekidsF Facebook
https://plus.google.com/collection/EzLdcB Google +
https://twitter.com/youmekidstweet Twitter
https://www.youtube.com/channel/UCSwauuJzB1NqfZA_llYy98w YouTube
https://www.flickr.com/photos/exploratgn/albums Flickr
https://www.pinterest.com/youmekids/ Pintarest
https://www.instagram.com/youmekids/ Instagram

Taula 13.- Enllaços externs You me kids

Figura 16.- Menu You me kids

Figura 17.- Subapartat You me kids
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Els diferents articles tenen imatges representatives del esdeveniment o de la zona, que tenen la funció 
de suport del text del article.

En la anàlisis no s’han trobat cap tipus d’accions de link Building, és a dir accions per a millorar el po-
sicionament en buscador, per exemple l’intent de realitzar trampes per aconseguir un millor posiciona-
ment en Google. El Anchor de text, és el text que ens indica si hi ha un enllaç, en aquest lloc web, trobem 
d’anchor text utilitzat es la paraula clau, en aquests casos es utilitzar el títol del article, que es alhora una 
paraula clau del mateix article és utilitzat com enllaç a la fitxa del article.

Xarxes socials
You me kids, està presenta en les xarxes més habituals.

Amb molta freqüència trobem el Facebook, podem analitzar que no interactuen amb el usuaris, també 
podem observar que publiquen cada 2 o 3 dies, les diferents publicacions no obtenen una gran quantitat 
de reaccions amb els usuaris, excepte en alguna publicació puntual, tenen un volum de reaccions baix. 
El tipus de contingut que publiquen sempre és propi, es el mateix contingut que podem trobar en la web.

Amb poca o mitjana freqüència trobem Twitter, on publiquen un cop a la setmana de mitjana, on tenen 
un volum baix de reaccions en les diferents publicacions, tot i que no tenen cap comentari en cap pu-
blicació, si que obtenen alguns retuits i alguns “m’agrada”. Una altre xarxa social en que tenen un poca 
freqüència és el Youtube. El qual realitzen alguna publicació esporàdica, s’ha de tenir en compte que 
generar publicacions per al Youtube és necessari més temps per a la preparació i creació de la publicació 
a diferencia de les altres xarxes socials.

Estrategia de contingut
En el lloc web el contingut que trobem publicat esta generat per ells mateixos de les, amb la diferent 
informació que gran contingut de la pròpia experiència i de la informació existent en la xarxa. Actual-
ment disposen d’un blog, l’estructura de publicar al informació es propiament un blog, el que navegant 
pel lloc web, s’ha analitzat que disposen de molts pocs comentaris, en la majoria de les publicacions el 
nombre de comentaris es 0, no disposen d’una comunitat activa al blog.

En les diferents publicacions del blog o lloc web, trobem que la gran majoria son articles amb imatges 
representatives del contingut pròpiament, en alguns casos i depèn del contingut si es necessari apareixen 
vídeos o mapes per indicar la ruta, en el cas de les excursions, de manera que ajuda al possible usuari a 
tenir més informació al respecte.

Analisis On-Site
A nivell de SEO, trobem que les últimes pàgines de l’estructura del lloc web, es trobem a un tercer 
nivell, a primer nivell trobem la home, en segon nivell trobem el llistat dels diferents articles tenint en 
compte les categories establertes en el Wordpress (mitjançant el codi de qualsevol pàgina del lloc web 
podem observar que està creada mitjançant el CMS de Wordpress). Les categories amb més importància 
són les que trobem en el menu inicial, en aquest cas podem observar que són les següents, Activitats, Ru-
tes, Escapades, En casa, Educació, Vida sana, Reportatges, Subscriptors. Tot les categories aplicades en 
l’estructura de la pàgina son importats, aquestes mateixes categories estan situades en el menú general, 
donant-li la mateixa importància a totes.

En aquest cas no trobem paraules clau en els diferents articles, si que existeixen les meta descripció, però 
no les paraules claus (meta keywords).
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Figura 18.- Aplicació Screaming Frog SEO Spider, llistat paraules clau You me kids

11.5.- Demà sortim

En aquest apartat analitzarem un dels llocs webs de la competència en aquest cas analitzarem el lloc web 
de Demà sortim (www.demasortim.com).

Experiència d’usuari
En aquest cas l’objectiu del lloc web es ofereixi 
activitats familiars i idees per fer amb nens de 
0 a més de 12 anys, en el lloc web reuneix ex-
cursions, espectacles, sortides i tallers, i festes 
populars de Catalunya.

Per aconseguir complir amb el objectiu en aquest lloc web no trobem cap menú, tot el contingut ens el 
ensenya en una sola pàgina web, depenen de la selecció en el filtre varia el contingut que ens ensenya 
en una part de la pàgina.

Aquest lloc web no disposa de cap segell de confiança pròpiament.

Visualment el lloc web no resulta gens atractiu, disposa d’un estil antic, estil de les primers llocs webs 
que van existir, amb gens de disseny, aporta la sensació de que és un lloc web abandonat, en qual no se 
li ha realitzat cap actualització en temps.

Perfil d’enllaços
En aquest lloc web trobem que disposa de enllaços que estan dirigits al lloc web, desde diferents pàgines 
externes. Els diferents tipus d’enllaços externs que trobem en el lloc web, és als diferents organitzadors 
dels esdeveniments que s’anuncien en el lloc web, per tant són enllaços a altres pàgines d’altres llocs. 

URL ANCHOR
https://www.facebook.com/pages/DemaSortim/126802414044798 Facebook
https://twitter.com/demaSortim Twitter

Taula 14.- Enllaços externs Demà sortim

Figura 19.- Menu Demà sortim
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Els diferents articles tenen imatges representatives del esdeveniment o de la zona, que tenen la funció 
de suport del text del article.

En la anàlisis no s’han trobat cap tipus d’accions de link Building, és a dir accions per a millorar el po-
sicionament en buscador, per exemple l’intent de realitzar trampes per aconseguir un millor posiciona-
ment en Google. El Anchor de text, és el text que ens indica si hi ha un enllaç, en aquest lloc web, trobem 
un tipus de anchor text text utilitzat es el títol del article, que en aquest cas s’ha de tenir en compte que 
no és cap categoria ni cap paraula clau.

Xarxes socials
Demà sortim, està presenten en les dues xarxes més habituals. Dins de les xarxes socials, podem obser-
var que segons la freqüència de publicacions o actualitzacions existeixen tres nivells, molta freqüència, 
poca o mitjana, i nul·la.

En la xarxa social del Facebook fa aproximadament un any desde la última publicació i en el cas del 
Twitter aproximadament dos anys desde les últimes publicacions, per tant podem arribar a la conclusió 
que igual en el cas de la web estan desactualitzades, amb la sensació d’estar abandonades, amb una quasi 
nul·la freqüència de publicació en les dues xarxes socials.

Estratègia de contingut
El contingut que publiquen, és un contingut generat per el departament corresponent de l’empresa que 
s’encarrega del lloc web, la informació necessària per a la creació del contingut és obtinguda a partir de 
terceres empreses, per exemple en el cas de les festes majors la informació és obtinguda dels llocs web 
dels ajuntaments corresponents.

Analisis On-Site
A nivell de SEO, el lloc web no és el millor lloc, podem observar que al no existir un menú, i que tota 
el lloc web es troba en una sola pàgina web, per tant no disposa de cap menú, ni de profunditat de les 
diferents pàgines. Les pàgines dins de la petita estructura del lloc web està organitzat per les següents 
categories, Excursions, Sortides i tallers, Espectacles, Festes populars, Menys de 5 anys, 5 – 8 anys, 
8 - 11 anys, Més de 12 anys.

Tot les categories aplicades en l’estructura de la pàgina són importats, aquestes mateixes categories es-
tan situades en el filtre de la pàgina inicial, donant-li la mateixa importància a totes.

Les paraules claus utilitzades només són tres paraules, “Excursions, nens, família”, seguin el mateix 
estil i característiques del lloc web, aporta l sensació de ser una web abandonada, obsoleta, la qual per 
actualitzar-la i tornar-la  a posar en marxa equivaldria a un possible projecte de final de grau..

Figura 20.- Aplicació Screaming Frog SEO Spider, llistat paraules clau Demà sortim
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12.- Públic objectiu i perfils d’usuaris

Els perfils d’usuari que és preveu que naveguin per el lloc web és un a persona d’entre 25 i 50 anys que 
té fills menors de 14 anys, i busca quines activitats o que fer per tenir entretinguts els fills durant el cap 
de setmana, ja siguin realitzant excursions a la muntanya o a la ciutat, visitar les diverses fires i festes 
que es realitzen, visitar parcs, etc...

El públic objectiu està acostumat a treballar o utilitzar noves tecnologies i la xarxa d’internet, el qual 
disposa de practica a realitzar recerques a la xarxa, recerques d’informació, d’esdeveniments.

12.1.- Perfils d’usuari

Els perfils d’usuari descriuen el target que utilitzarà o navegarà per el lloc web, mitjançant els perfils 
d’usuari, es detallen les característiques més importats, les quals ens facilitaran al informació respecte 
als requisits per poder implementar un bon disseny  centrat a l’usuari, i una bona usabilitat.

En aquest projecte s’ha creat el perfil d’usuari de tres persones, amb característiques o perfils diferents 
però que poden navegar pel lloc web.

12.1.1.- Usuari 1

Nom: Jordi Edat: 41 anys
Sexe: Home Localitat de naixement: Olesa de Montserrat
Localitat de residencia: Barcelona Estat civil: Parella de fet
Nombre de fills: 1 Edats dels fills: 2 anys i 4 mesos
Ocupació: Operari de linia Ingressos: 21.000 €/ bruts anuals
Horari de treball: Torns rotatius, 6:00h – 14:00, 14:00h – 22:00h, 22:00h – 6:00h
Hobbies: futbol, series d’acció
Descripció: El Jordi és una professional operari de línia d’una empresa de fabricació d’elements per a 
vehicles de motor, porta mes de 15 anys en la mateixa coneix perfetament les peces, els companys que 
porten molts anys junts. El Jordi és parella e fet amb la seva parella, i té un fill de 2 anys i mig. Viu en un 
pis al barri de Poblenou de Barcelona, treballa fora de Barcelona, però amb els horaris que té li permet 
dinar a casa i no trobar moltes retencions a l’entrada de la ciutat. El seu nivell d’informàtica és mitja, no 
està gaire acostumat a estar moltes hores davant del ordinador.

Entre els seus hobbies hi ha mirar el futbol, i mirar series de televisió, no és de sortir cada cap de set-
mana, però desde que ha tingut el fill, s’ha interessat i participar en les diferents activitats en família.

Quan arriba el cap de setmana juntament amb la seva parella buscant que fer, tenint en compte els horaris 
de feina d’ell, intentant un cop al mes sortir a algun lloc, a alguna activitat, d’excursió, anar alguna fira, 
fer alguna cosa tots tres, aquest lloc web permet saber que poden anar a fer tenint en compte l’edat del fill.
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12.1.2.- Usuari 1

Nom: Marta Edat: 42 anys
Sexe: Dona Localitat de residencia: Barcelona
Estat civil: Soltera Ocupació: Cap de Comerç exterior
Ingressos: 30.000 €/ bruts anuals Horari de treball: 8:00h – 17:30h
Nombre de fills: 2 bessones Edats dels fills: 18 mesos
Hobbies: llegir, ballar, musica clàssica, visitar museus
Descripció: La Marta és una professional del comerç exterior, parla 3 idiomes francès, angles i alemany,  
amb més de 15 anys d’experiència en el comerç exterior en diferents empreses alimentaries i farmacèu-
tiques. La Marta està soltera i ha tingut dues bessones gracies a fecundació invitro. Viu en un pis al barri 
de Poble Sec de Barcelona, i treballa en una farmacèutica fora de Barcelona, s’ha de desplaçar en cotxe 
cada dia, per tant està acostumada agafar a conduir. El seu nivell d’informatica és elevat, està acostuma-
da a navegar per internet, forma part del seu dia a dia.

Entre els seus hobbies hi ha la musica especualment la clàssica, li agrada visitar museus, vol que les seves 
filles desde petites visitin museus, estiguin en contacte amb la cultura, anar a concerts, exposicions, etc...

Quan arriba el cap de setmana va buscar on poder anar amb dues nenes que tot just comencen a cami-
nar, vol buscar activitats culturals per anar amb dues nenes molt petites, per això visita el lloc web, per 
organitzar una activitat.

36.1.3.- Usuari 3

Nom: Ona Edat: 35 anys
Sexe: Dona Localitat de residencia: Barcelona
Estat civil: Casada Ocupació: Product Manager
Ingressos: 24.000 €/ bruts anuals Horari de treball: 8:00h – 17:30h
Nombre de fills: 2 Edats dels fills: 7 anys i 5 anys
Hobbies: llegir, excursions per la muntanya, esports d’aventura
Descripció: L’Ona és una professional product manager d’una empresa de cartellera digital, parla l’an-
glès, porta mes de 10 anys en la mateixa coneix perfetament els clients, la plataforma on els clients 
pugen els vídeos que després es veuran en les diferents pantalles. L’Ona està casada, i té dos fills, dos 
nens. Viu en un pis al barri de Gracia de Barcelona, treballa al costat de la seva vivenda, és un avantatge 
ja que pot anar a dinar a casa, no necessita el cotxe per el dia a dia. El seu nivell d’informàtica és elevat, 
està acostumada a navegar per internet, forma part de la seva feina.

Entre els seus hobbies hi ha tot lo relacionat amb la natura, està desitjant que arribi el cap de setmana i 
que faci bon temps, per sortir a la muntanya, fer excursions, disfrutar de la natura amb els seus fills, que 
respiren aire net.

Quan arriba el cap de setmana va buscar on poder anar amb la seva família on poder anar, quines rutes 
fer ja sigui caminant o amb bicicleta, vol buscar quines són les rutes o excursions que millor s’adapten 
a les edats dels seus fills, per això visita el lloc web, per organitzar una activitat.
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13.- Definició especificacions del producte

13.1.- Definició de funcionalitats

La definició de les diverses funcionalitats que tindrà el lloc web, aquestes definicions han sorgit a partir 
d’un brainstorming, en el qual s’han valorat les diferents funcionalitats si és poden implementar o no en 
el lloc web.
El brainstorming, consisteix en una reunió d’un grup de persones que de manera relaxada i en un entorn 
relaxat és reuneixen per crear idees creatives, a base de possar en marxa aquestes tècniques s’arriba a la 
conclusió de que s’obtenen millors idees en grup que en forma individual. En aquest cas per a la reunció 
per la creació del brainstorming s’han reunit el client amb el director de projecte i els diferents caps de 
projecte, com per exemple l’arquitecte de la informació, el dissenyador grafic. 

• Recomanacions d’activitats de la setmana

• Possibilitat de compartir els esdeveniments en les diferents xarxes socials, i/o per mail

• Filtres de recerca

• Valoració del usuaris

• Rutes per anar d’excursions

• Mapa dels fires i festes

• Mapa de les rutes

• Marcar favorits

• Mapa dels parcs

• Configuració de preferències

• Detecció de la posició geogràfica del usuari

• Com arribar als llocs

• Valoració de l’activitat

• Serveis propers

• Selecció d’idiomes
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14.- Arquitectura de l’aplicació/sistema/servei

Un cop realitzat tots els processo anteriors, anàlisi, i disseny del lloc web, la següent fase, és la imple-
mentació, el projecte es traslladaria al corresponent departament, en aquest cas a producció, en aquesta 
fase, s’analitzarà la seva arquitectura, s’aplicarà el millor sistema per aconseguir finalitzar el projecte 
dins del termini establert en el diagrama de Gantt.

S’ha de tenir en compte que per a que el usuari final poguí utilitzar, navegar pel lloc web, es necessari 
d’una infraestructura, una arquitectura client/servidor/base de dades.

Figura 21.- Esquema client/servidor

Client
En l’arquitectura client/servidor/base de dades, el client es el demandant d’informació, el client realitza 
les peticions a un altre programa al servidor.
El client potser un ordinador o una aplicació instal·lada en un smartphone o tablet, sempre en quan ne-
cessiti informació de la xarxa per a poder funcionar.
Normalment el client es una aplicació informativa o un ordenador/tablet/smartphone, es a dir el client 
es un navegador web que es troba instal·lat en un ordinador o dispositiu mòbil, aquest es connecta a un 
servidor mitjançant la xarxa d’internet.
En el nostre cas es un navegador web que està instal·lat en un ordinador o dispositiu mòbil.

Internet
En el moment en que un client realitza una petició a un servidor, aquesta petició s’envia mitjançant la 
xarxa d’internet, una xarxa de comunicacions interconnectades entre elles.

Servidor
El servidor es una aplicació d’execució que es capaç de respondre a les peticions que li realitza un client, 
El client realitza unes peticions a un servidor, i aquest li envia unes dades, el client en el cas de ser un 
navegador web, ens pintarà en pantalla les dades rebudes per part del servidor.

El servidor està al servei d’altres d’ordenadors, per tant els servidors sempre han d’estar encesos, mai 
es poden apagar, en el cas d’apagar-se el client li pot enviar peticions, però no rebrà cap informació, i 
provocarà que hi hagi problemes ja que no disposem dels serveis que ens esta oferint aquest servidor.
El servidor contractat per part del departament de desenvolupament, el qual es l’encarregat de realitzar 
una recerca entre les diferents empreses que ofereixen aquest servei, per trobar l’empresa o servei que 
millor s’adapta a les necessitats del projecte.
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14.1.- Arquitectura de l’informació

L’arquitectura de la informació del projecte, l’estructura de les diferents pàgines que composen el lloc 
web, és el següent:

Figura 22.- Arquitectura de la informació
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15.- Disseny gràfic i interfícies

Un cop realitzat tots els anteriors processos, estudi de mercat, 
perfils d’usuaris, definició de les especificacions del produc-
te, arquitectura de la informació, el següent procés és el dis-
seny del lloc web, per a realitzar aquesta tasca s’ha utilitzat 
el mateix programari que per a la creació dels wireframes, el 
Adobe XD. Aquest programari ens permet ajustar el disseny 
a les característiques del llenguatge de programació, és a dir, 
només podrem aplicar paràmetres o elements al disseny que 
és poden realitzar en la programació, a diferencia d’altres 
programaris de disseny que ens permeten generar elements 
que després no els podem plasmar en la programació.

15.1.- Estils

Gracies al estudi de mercat, s’han analitzat llocs webs de la 
comeptesncia, s’ha observat els pros i els contres a nivell de 
disseny i a nivell d’usuabilitat

De cara a l’estil del lloc web, s’ha realitzat un brainstroming, 
en aquest cas la reunió s’han reunit els diferents professio-
nals del departament de disseny, juntament amb el director de 
projecte i el cap del departament de desenvolupament, cada 
professional aportarà els seus coneixmeents i experiencia per 
obtenir millors resultats en la reunió, en aquesta reunió s’han 
especificat conceptes en referencia a l’estil, elements que han 
de tenir el lloc web.

• Infantil

• Blanc

• Net

• Colors suaus

• Tipografia agradable

• Espais entre els diferents elements

• No molts continguts per pagina

• Imatges de qualitat

• Imatges actuals

• Infografies o elements actuals (mapes)

• Flat design

• Obert, composició a pantalla completa

• Responsive
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15.2.- Usabilitat/UX

Un cop realitzat els diferents wireframes, és pot començar a comprovar si es compleixen els diferents 
principis d’usabilitat i d’experiència d’usuari, tot i que se a nivell de wireframes, ens trobem que alguns 
conceptes en aquesta fase no s’apliquen correctament, però més endavant un cop el projecte està en 
marxa, està programat i disponible als usuaris finals.

Continguts
Un dels principals factors per una bona usabilitat, és l’estructura dels continguts, una bona jerarquia, una 
bona estructura dels continguts ajuda a que l’usuari navegui correctament per el lloc web i hi torni més 
endavant. En aquest cas està estructura per tipologia, museus, excursions, parcs, fires i festes, etc... dins 
d’aquestes categories, trobem altres subcategories, que permeten aplicar una bona jerarquia de continguts.

Estètica
Un altre factor importat es l’estètica, el disseny ha de ser “net”, el dissenya ha de respirar aire blanc, 
per ajudar a que el contingut es pugui llegir, observar perfectament, a part de la utilització de diversos 
elements, com per exemple, imatges, vídeos, recursos gràfics en el cas de llistes modificant les vinyetes, 
o afegint altres recursos gràfics que permetin una lectura més agradable. 

Control per part del usuari
L’usuari ha de disposar d’una bona experiència, el usuari ha de saber en tot moment en quin apartat és tro-
ben per evitar que el usuari es trobi perdut dins del lloc web. El menú  ha de ser molt accessible i visible en 
tot moment, a part de que els títols han de ser visibles i clars, i situats de forma que es vegin perfectament.

Interacció
Es important que el usuari pugui fer diferents tasques amb facilitat, si la recerca d’informació resulta molt 
complicada el usuari no hi tornarà, ha de ser molt fàcil, descarregar la informació, ampliar imatges, etc...

Simple
Es important que el disseny sigui net, eliminar tota la informació que no es necessària, si posem ex-
cessiva informació el usuari no sabrà per on començar a llegir i sortirà del lloc web ràpidament amb la 
possibilitat de que no torni a visitar-lo.

Responsive
El lloc web ha d’estar adaptat als diferents dispositius que trobem en el mercat, cada vegada més els 
usuaris navegant mitjançant els smartphones, per tant el lloc web ha d’estar adaptat per aquests dispo-
sitius , és el que es refereix amb el concepte de Mobile-first, en el moment de dissenyar el lloc web, en 
lloc de començar per la versió d’escriptori s’escomença per la versió del mòbil o smartphone.

15.2.1.- Avaluació heurística

L’avaluació heurística s’ha realitzat seguin els 10 principis de l’avaluació de Jacob Nielsen, aquests 10 
punts ens permeten analitzar diferents apartats del lloc web, com per exemple la identitat, el llenguatge 
i la redacció dels textos, l’accessibilitat, els elements multimèdia, l’ajuda, etc...
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L’anàlisi és el següent:

Visibilitat de l’estat del sistema

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
1.1. En cada pantalla s’indica amb un títol o 

encapçalat que descriu els continguts de 
la pantalla?

Si
En les diferents pàgines trobem el títol 
del contingut i una línia de text descrip-
tiva

1.2. Existeix un esquema de disseny de ico-
nes i estil consistent al llarg del lloc web 
o aplicació?

Si
Tot el disseny segueix un mateix estil en 
tot el lloc web

1.3. Hi ha informació visual en els menús i 
quadres de diàleg sobre de quina opció 
és troba el cursor actualment?

Si
Existeixen elements visuals que ens per-
meten determinar on esta situat el cursor

1.4. Apareixen les instruccions i la informa-
ció emergent en el mateixa posició en 
cada menú?

No
No existeix informació emergent o ins-
truccions

1.5. Hi ha informació visual quan es seleccio-
nen o es mouen els objectes? Si

Si, el passar per damunt del menú o de 
diferents elements, s’informa visualment 
de la seva selecció

1.6. Està disponible l’opció de sobreescriure 
i/o insertar? No

No existeix aquesta opció, no afecta

1.7. Hi ha algun tipus de realimentació del 
sistema per a cada acció del operador o 
usuari?

Si
Al clicar en els enllaços podrem veure 
una acció per part del sistema

1.8. En les finestres emergents utilitzades per 
ensenyar els missatges d’error, s’ensen-
ya al usuari quin camp hi ha l’error?

Si
El sistema ensenya al usuari on està el 
error

1.9. Després que l’usuari ha completat una 
acció o grup d’accions, hi ha algun ti-
pus d’indicació que adverteixi quin és el 
següent grup d’accions que puguin ser 
aplicades?

--

No afecta

1.10. Està l’estat actual d’un icona indicat cla-
rament? No

No existeix cap icona on indiqui l’estat 
actual

Taula 15.- Visibilitat de l’estat del sistema

Coincidència del sistema i el món real.

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
2.1. El sistema introdueix automàticament 

les comes en els valores numèrics supe-
riors a 9999?

--
No s’aplica al tipus de web i de contingut
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2.2. Estan les opcions del menú ordenades en 
la forma lògica, tenint en compte l’usua-
ri, els noms dels ítems i les variables de 
les tasques?

Si

Alguns dels elements estan ordenats de 
forma alfabètica

2.3. Si hi ha alguna seqüència natural a les 
opcions del menú, ha estat utilitzada? Si

Les ciutats, s’han ordenat de manera al-
fabètica

Taula 16.- Coincidència del sistema i el món real.

Control i llibertat de l’usuari

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
3.1. Poden els usuaris reduir el temps d’en-

trada de dades mitjançant la copia i mo-
dificació de les dades existents?

--
No afecta

3.2. Està permesa l’edició de caràcters en els 
camps d’entrada de dades? Si

Els caràcters es poden modificar en els 
camps d’entrada de dades

3.3. En sistemes que utilitzen finestres super-
posades, és fàcil canviar entre les dife-
rents finestres?

--
No afecta

3.4. Quan una tasca de l’ usuari finalitza, es-
pera el sistema per una senyal per part de 
l’usuari abans d’iniciar el procés?

--
No afecta

3.6. Són els menús amplis (molts articles en 
el menú) en lloc de menús de profunditat 
(molts nivells de menú)?

Si
Els menús son amplis, disposen de dife-
rents articles, només hi ha dos nivells de 
profunditat

3.7. Hi ha una funció “desfer” per cada acció 
senzilla, una entrada de dades o un com-
plet grup d’accions?

No
No existeix cap funció de desfer

3.10. Els usuaris poden revertir fàcilment les 
seves accions? Si

Els usuaris poden tornar en darrera amb 
facilitat

Taula 17.- Control i llibertat de l’usuari.

Consistència i estàndards.

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
4.1. Se han seguit los estàndards de la indus-

tria en el format de cada pantalla i dins 
de la mateixa?

Si
En aquesta fase del projecte s’ha seguit 
els diferents estàndards de format de 
pantalla

4.2. S’ha evitat un us accentuat de les lletres 
en majúscules en cada pantalla? Si

S’ha evitat l’ús del accent en les majús-
cules
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4.3. Estan les llistes d’opcions del menú pre-
sentades verticalment? --

No existeixen llista d’opcions

4.4. Les etiquetes de camp i els camps es dis-
tingeixen tipogràficament? Si

Els diferents elements es distingeixen vi-
sualment

4.5. Color: fins a quatre (colors addicionals 
solament per a ús ocasional ) No

Existeixen més colors, un per a cada ca-
tegoria.

4.6. Tipografies: fins a tres Si Existeixen dos tipus de tipografies, una 
per els titulars i una altre per els textos

4.7. Hi han indicacions visuals clares que 
permeten identificar la finestra actual? Si

Existeixen diferents elements visuals 
que permeten situar al usuari

4.8. Té cada finestra un títol? Si Cada finestra o pestanya disposa del seu 
propi títol identificatiu

4.9. So: ton suaus per a la retroalimentació 
positiva i durs per a condicions estranyes 
o crítiques

Si
S’apliquen tons suaus en diferents ele-
ments visuals

4.10. Coincideix l’estructura del menú amb 
l’estructura de la tasca? Si

La part realitzada coincideix amb la tasca

Taula 18.- Consistència i estàndards.

Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se d‘errors.

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
5.1. S’utilitza un so per a indicar un error? No No és considera necessari

5.2. Estan els missatges escrits constructiva-
ment, sense implicar crítiques dirigides 
al usuari?

Si
Els missatges estan escrits correctament 
i amb un llenguatge adequat (els textos 
estan en producció)

5.3. Els missatges indiquen que l’usuari està 
en control? --

No afecta

5.4. Són els missatges breus i sense ambigüitats? Si Els missatges d’error són breus i concisos
5.5. Aquests missatges estan redactats de co-

rrectament de manera que sigui el siste-
ma, no l’usuari, el que rep la culpa?

Si
Els missatges estan redactats correcta-
ment

5.6. Si són utilitzats missatges d’error humo-
rístics, aquests són inapropiats? No

No s’utilitzen missatges d’error humo-
rístics

5.7. Són els missatges d’error gramatical-
ment correctes? Si

El missatges d’error són gramaticalment 
correctes

5.8. Els missatges d’error eviten la utilització 
dels signes d’exclamació? Si

S’eviten la utilització de signes d’excla-
mació

5.9. Eviten els missatges d’error la utilització 
de paraules violentes i hostils? Si

En cap moment hi ha una utilització de 
paraules violentes

5.10. Eviten els missatges d’error la utilització 
d’un to antropomòrfic? Si

En cap moment s’utilitza un to antro-
pomòrfic

Taula 19.- Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se d‘errors.
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Prevenció d’errors.

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
6.1. Si la base de dades inclou grups de da-

des, poden els usuaris ingressar més d’un 
grup de dades en una mateixa pantalla?

Si
Si, en el apartat  de comentaris, es poden 
ingressar diferent tipus de contingut

6.2. S’utilitzen els punts o ratlles per a indi-
car el llarg del camp? --

No afecta

6.4. Són les opcions de menú, lògiques, dis-
tintives i mútuament excloents? Si

Les diferents opcions de menú, són des-
criptives

6.5. Són les opcions d’entrada de dades, indi-
ferents a majúscules minúscules on sigui 
possible?

Si
Es pot introduir el text en majúscules o 
minúscules.

6.6. Si el sistema ens ensenya múltiples fines-
tres, es la navegació entre finestres sim-
ple i visible?

--
No afecta

Taula 20.- Prevenció d’errors.

Reconeixement

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
7.1. Per a interfícies de preguntes i respos-

ta, estan les senyals visuals i espais en 
blanc utilitzats per a distingir preguntes, 
indicacions, instruccions i l’entrada del 
usuari?

Si

Els diferents camps per a la introducció 
del text estan indicats

7.2. Té la data d’inici de pantalla en el vèrtex 
superior esquerra de la pantalla? --

No afecta

7.3. Estan les etiquetes de camp de diverses 
paraules col•locades horitzontalment (no 
apilats verticalment)?

No
Estan situades de forma vertical i horit-
zontal, de forma aleatòria ocupant un es-
pai quadrat

7.4. Estan totes les dades que l’usuari ne-
cessita en cada pas en la seqüència de la 
transacció?

--
No afecta

7.5. Estan els avisos, senyals i missatges 
col•locats on l’ull és probable que els 
busqui en la pantalla?

--
No afecta

7.6. Tenen indicacions de formatejat utilit-
zant l’espai en blanc, la justificació i sen-
yals visuals para l’exploració fàcil?

Si
Existeixen elements que ajuden a forma-
tejar els diferents elements, amb l’ajuda 
dels espai en blanc
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7.7. Les àrees de text, tenen “aire” al seu vol-
tant? Si

Els diferents elements tenen aire al seu 
voltant

7.10. S’utilitza un espai en blanc per a crear 
simetria i dirigir la vista en la direcció 
adequada?

Si
La utilització del espai en blanc es l’ade-
quada per crear una simetria i un punt de 
vista 

Taula 21.- Reconeixement

Flexibilitat i eficiència en l’ús

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
8.1. Si el sistema es compatible amb el prin-

cipiant i els usuaris experts, estan dispo-
nibles múltiples nivells de detall en els 
missatges d’error?

Si

Qualsevol nivell d’usuari pot navegar 
perfectament per el lloc web

8.2. El sistema permet que els principiants 
utilitzin la gramàtica de paraules clau i 
als experts utilitzar la gramàtica posicio-
nal?

--

No afecta

8.3. Els usuaris poden definir els seus propis 
sinònims per a les comandes? --

No afecta

8.4. El sistema permet als usuaris novells en-
trar de forma més simple, més comú de 
cada comanda, i permet que els usuaris 
experts agreguen paràmetres?

--

No afecta

8.5. Els usuaris experts tenen l’opció de in-
troduir múltiples comandes en una sola 
cadena?

--
No afecta

8.8. El sistema introdueix automàticament 
zeros a la esquerra? --

No afecta

Taula 22.- Flexibilitat i eficiència en l’ús

Estètica i disseny minimalista

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
9.1. És sols informació essencial per a la pre-

sa de decisions la que apareix en panta-
lla?

No
A part de la informació essencial trobem 
més informació que ajudarà a la presa de 
descicions

9.2. Estan tots els icones en un conjunt visual 
i conceptualment diferents? No

Tots els elements tenen un estil en comú
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9.3. Els objectes extensos, les línies ressaltats 
i les àrees simples de la pantalla, ¿es dis-
tingeixen de los icones?

No
Es necessari millor el disseny en el mo-
ment de textos llargs

9.4. Cada icona es destaca respecte del seu 
fons? No

Actualment no existeixen icones en el 
disseny

9.5. Si el sistema utilitza una interfície GUI 
estàndard on la seqüència del menú ja 
s’ha especificat, els menús s’adhereixen 
a aquesta especificació sempre que sigui 
possible?

No

Els menús són independents de la interfí-
cie GUI (interfícies del Wordpress)

9.6. Estan els grups significatius d’elements 
separats per espais en blanc? Si

Els diferents elements estan separats per 
espais blancs, de forma que respiren aire

9.7. Cada pantalla d’ingrés de dades tenen un 
títol curt, simple, clar i diferent? Si

La pagina d’ingrés de dades disposen 
d’un títol curt i clar.

9.8. Estan les etiquetes de camp descriptives, 
breus i familiars? Si

Les etiquetes de camp son breus i des-
criptives en respecte al contingut

9.9. Són els missatges expressats en forma 
afirmativa i utilitzant la veu activa? No

No existeix cap element que permeti la 
utilització d’una veu activa

9.10. Està cada opció del menú de nivell infe-
rior associat amb un sol menú de nivell 
superior?

Si
Cada element del nivell inferior només 
és pot accedir amb el seu nivell superior 
corresponent

Taula 23.- Estètica i disseny minimalista

Ajuda i documentació

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
10.1. Si els usuaris estan treballant en copia 

impresa, es marquen les parts de la copia 
impresa que van en línia?

--
No afecta

10.3. Segueixen les instruccions la seqüència 
de les acciones de l’usuari? --

No afecta

10.4. Si les opcions de menú són ambigües, el 
sistema proporciona informació expli-
cativa addicional quan es selecciona un 
element?

No

Independentment de si les opcions són 
ambigües, no hi ha informació addicio-
nal

10.5. Aquestes pantalles d’entrada de dades i 
quadres de diàleg aprovats per instruc-
cions de navegació?

Si
Les diferents

10.6. Si els elements del menú són ambigus, 
el sistema proporciona informació expli-
cativa addicional quan es selecciona un 
element?

--

No afecta, els elements del menú, no són 
ambigus

10.8. Es la funció d’ajuda visible, per exem-
ple, una clau amb l’etiqueta ajuda o un 
menú especial?

No
En cap lloc hi ha un element que ens in-
diqui on està l’ajuda
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10.9. Es compatible amb les interfície de con-
versació, presentació i navegació de 
l’aplicació amb la interfície del sistema 
d’ajuda (navegació, presentació i con-
versació)?

--

No existeix una interfície del sistema 
d’ajuda

10.10.- Es la funció de ajuda visible, per exem-
ple, una clau amb ajuda o un menú es-
pecial?

No
No existeix l’opció d’ajuda

Taula 24.- Ajuda i documentació

Habilitats

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
11.1. Poden els usuaris escollir entre la presen-

tació de la informació en forma de text o 
amb icones?

No
El elements estan presentats en text o en 
icones, no es pot escoliir

11.2. Les operacions per a finestres són fàcils 
d’aprendre i utilitzar? --

No afecta

11.3. Si els usuaris són experts, la utilització 
es freqüent, o el sistema té un baix temps 
de resposta, hi ha menys pantalles (més 
informació per pantalla)?

--

No afecta

11.4. Si els usuaris són novells, la utilització 
és infreqüent o el sistema té un temps de 
resposta ràpid, hi ha més pantalles (men-
ys informació per pantalla)?

--

No afecta

11.5. El sistema codifica automàticament els 
ítems amb color, amb esforç escàs o nul 
per part de l’usuari?

Si
El sistema aplica el color establert en la 
programació

11.6. Si el sistema suporta tant usuaris experts 
com novells, hi ha múltiples nivells de 
detall disponibles?

Si
El sistema es independent del nivell dels 
usuaris

11.7. Són els usuaris els iniciadors de les ac-
cions abans que ser qui han de respondre 
davant d’elles?

Si
Els usuaris han d’iniciar qualsevol acció 
al respecte

11.8. El sistema realitza traduccions de dades 
per als usuaris? No

El sistema per defecte no realitza traduc-
cions dels textes

11.9. En els valores per als camps s’evita ba-
rrejar caràcters numèrics i alfabètics 
sempre que sigui possible?

No
Es poden escriure caràcters numèrics i 
alfabètics indistintament

Taula 25.- Habilitats
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Interacció amb l’usuari placenter i respectuós

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
12.1. Es cada icona individual un membre har-

moniós dins d’una família de icones? --
Actualment no existent icones

12.2. S’ha evitat el detall excessiu en el dis-
seny de les icones? --

Actualment no existent icones

12.3. S’ha usat el color amb discreció? Si Cada categoria disposa d’un color, el 
qual s’està utilitzant amb discreció

12.4. La quantitat de administració de finestres 
necessàries s’ha mantingut a un mínim? --

No afecta

12.5. Si els usuaris estan treballant a partir 
d’una copia impresa el disseny de panta-
lla coincideix amb el formulari en paper?

--
No afecta

12.6. El color s’ha utilitzat específicament per 
a cridar la atenció, comunicar l’organit-
zació, indicar canvis de status i establir 
relacions?

Si

El color que s’utilitza en el lloc web s’ha 
utilitzat per l’organització dels diferents 
apartat

12.7. Els usuaris poden desactivar la codifica-
ció automàtica del color si es necessari? --

No afecta

12.9. Els dispositius d’entrada seleccionats 
concorden amb les restriccions del medi 
ambient?

--
No afecta

Taula 26.- Interacció amb l’usuari placenter i respectuós

Privacitat

Anàlisi heurístic Test d’usuaris
Llista de verificació Analitzat Comentaris
13.1. Les àrees protegides són completament 

inaccessibles? Si
Les parts protegides no és poden accedir 
excepte amb un usuari i una contrasenya

13.2. Pot accedir amb certes paraules claus a 
les àrees confidencials o protegides? Si

Al ser un sistema CMS, es pot accedir 
al pantalla d’inici sessió del mateix CMS

13.3. Es la característica del punt anterior 
efectiva i exitosa? No

Aquesta característica no es exitosa ni 
efectiva, ja que qualsevol hacker pot ac-
cedir a aquesta pàgina, s’ha d’implemen-
tar seguretat

Taula 27.- Privacitat

Un cop realitzat aquest anàlisis heurístic, existeixen elements, respostes que es modificaran en el mo-
ment de realitzar el projecte a nivell de programació, les quals podem patir alguna variació cap a positiu.
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15.2.2.- Punts conflictius de la interfície

En el procés de la creació dels diferents wireframes i del disseny corresponent, i del test heurístic s’han 
detectat alguns punts conflictius en el tema del disseny de la interfície, i dels wireframes, la solució als 
punts conflictius detectats s’han aplicat en els wireframes i els dissenys. Els punts conflictius són els 
següents:

Disseny
S’han realitzat alguns canvis a nivell de disseny, ja que no s’adaptava a les característiques del estil que 
s’ha establert en el punt corresponent, el nou disseny proposat s’adapta millor a les característiques.

Colors
Massa varietat de colors, que pot provocar una confusió per parts del usuaris, s’han unificat i reduït el 
nombre de colors que trobem en el disseny

Tipografia
S’ha variat la tipografia per una amb més facilitat de lectura, a part s’ha detectat que la topografia es-
collida no disposava de vocals accentuades, per evitar aquest problema s’ha fet una selecció d’un altre 
tipografia que disposa de vocals accentuades

Filtre
No s’havia dissenyat el filtre per a poder realitzar recerques de les activitats, s’ha dissenyat i implemen-
tat en les pàgines corresponents.

Elements gràfics.
Absència d’elements gràfics, excés de text, el qual no ajuda a la facilitat de lectura o la visibilitat, estil, 
que la interfície sigui més agradable o no.

15.2.3.- Disseny generat

El disseny generat tenint en compte les correccions anteriors, s’ha generat un disseny nou els diferents 
punts conflictius de la interfície comentats en el punt anterior, s’han aplicats els canvis corresponents 
per a solucionar aquests punts.

El nou disseny és el següent:

Figura 24.- Nou disseny, versió 
desktop
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Figura 25.- Nou disseny, versió tablet

Figura 26.- Nou disseny, versió smartphone

Un cop realitzat el disseny, s’aplicat en el mateix dissney i mitjançant el mateix programari s’aplicat 
interracció entre els diferents elements de les pàgines web.

Enllaç de la versió desktop:
https://xd.adobe.com/view/39537659-1512-4d92-693a-0a58dc061af6-4f62/?fullscreen&hints=off
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16 - Llenguatges de programació i complements

16.1 .- Errors

En la fase de al creació dels wireframes i dels dissenys, s’han tingut en compte alguns elements o carac-
terístiques que en el moment del desenvolupament han proporcionat errors o problemes, els errors que 
han aparegut durant el procés són els següents:

• Errors de tipografia: la tipografia seleccionada en primer lloc (Vanilla Twilight, la tipografia 
utilitzada per el logotip) no disposa de les vocals accentuades, per tant s’ha substituït per una 
altre tipografia que si disposa de totes les vocals, la tipografia Sniglet, a part de les vocals ac-
centuades, disposa de més caràcters en la tipografia.

16.2.- CMS

El CMS utilitzat és el Wordpress, aquest CMS disposa d’unes característiques que s’adapten perfecta-
ment a les necessitats del projecte, gràcies a la gran quantitat de complements que es podem afegir per 
a personalitzar el sistema, a part de que disposa d’una corba d’aprenentatge molt fàcil en relació a altres 
CMS com per exemple el Drupal, que disposa d’una corba d’aprenentatge molt més elevada.

En aquesta part del projecte trobem diferents fases necessàries per a poder desenvolupar el projecte en 
el següent nivell. El procés de desenvolupament es el següent:

Domini
Un altre punt important que es pot influir en el següent punt en el hosting, és el tema del domini, el nom 
del lloc web, s’han valorat diversos noms, el domini és pot comprar en qualsevol empresa que també 
ens ofereixi el servei de hosting, en aquest cas s’ha aprofitat el mateix hosting, i evitar possibles incon-
venients que poden aparèixer més endavant, a part en alguns casos en el moment de la contractació d’un 
hosting ofereixen un domini gratis durant un any. 

 One
  withchildren.one 8,00  withchildren.es  8,00

Hosting
En el moment d’instalar Wordpress en un hosting, hem de tenir clar els requisits del hosting per a que el 
Wordpress funcioni perfectament.

• PHP versió 7.3 o superior.

• MySQL versió 5.6 o superior O MariaDB versió 10.1 o superior.

• Compatible amb HTTPS

A nivell de servidor / hosting, actualment existeixen bastantes empreses que es dediquen a oferir aquest 
servei, per poder escollir quina és la millor opció, s’han analitzat les característiques que ofereixen les 
diferents empreses.
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Les característiques analitzades són les següents:

• Memoria RAM

• Espai de disc dur

• Quantitat de webs

• BBDD

• Certificat SSL

• Versió PHP

• Preu

• Atenció al client

Les empreses analitzades i les seves característiques són les següents:

Webempresa Hostinger
Memoria RAM 1024 MB Memoria RAM -
Espai de disc dur 65 GB, disc SSD Espai de disc dur 10 GB
Quantitat de webs 1 domini Quantitat de webs 1 domini
BBDD 1 base de dades BBDD 1 base de dades
Certificat SSL Gratis Certificat SSL 7,49 € / any
Versió PHP 7.3 Versió PHP 7.3
Comtpes FTP ilimitades Comtpes FTP 1
Atenció al client 24 hores / 7 dies Atenció al client 24 hores / 7 dies
Domini gratis 1 any Domini gratis 6.99 € / any
Domini apuntats 2 Subdominis 2
Preus 79 € / any Preus 0,80 € / mes

 Taula 28.- Preus Webempresa Taula 29.- Preus Hostinger

Arsys Hostinet
Memoria RAM -- Memoria RAM 2 GB
Espai de disc dur 25 GB, disc SSD Espai de disc dur 5 GB, en SSD
Quantitat de webs -- Quantitat de webs 1
BBDD 1 base de dades BBDD 5
Certificat SSL 39 €/any Certificat SSL Gratis
Versió PHP 7.3 Versió PHP 7
Comtpes FTP 1 Comtpes FTP Si
Atenció al client 24 hores / 7 dies Atenció al client 8:00h - 20:00h
Domini gratis 1 any Domini gratis No
Domini apuntats -- Subdominis 5
Preus 3 € / mes Preus 4,38 € / mes

 Taula 30.- Preus Arsys Taula 31.- Preus Hostinet
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Godaddy One
Memoria RAM Memoria RAM 2 GB
Espai de disc dur 10 GB Espai de disc dur 200 GB, disc SSD
Quantitat de webs 1 Quantitat de webs Multiples
BBDD - BBDD Il·limitados
Certificat SSL 5.83 €/mes Certificat SSL Si
Versió PHP 7.3 Versió PHP 7.3
Comtpes FTP - Comtpes FTP --
Atenció al client 24/7 Atenció al client 24 hores / 7 dies
Domini gratis 1 any Domini gratis --
Domini apuntats - Subdominis --
Preus 3.99 € / mes Preus 3.06 € / mes

 Taula 32.- Preus Arsys Taula 33.- Preus Hostinet

Un cop analitzat 5 empreses que ofereixen el servei de hosting, l’empresa seleccionada es One.com, ens 
ofereix un bon espai de disc dur SSD de 200 GB, amb una memòria RAM  de 2GB, possibilitat d’uti-
litzar múltiples llocs webs en el mateix hosting, juntament amb base de dades il·limitades, el qual ens 
permet tenir instal·lats més d’un Wordpress en el mateix hosting, també inclou un certificat SSL, el qual 
ens aporta confiança de cara al usuari en el moment de la navegació.

Instal·lació del Wordpress
Un cop contractat el hosting i el domini, la següent fase es la instal·lació del Wordpress en el hosting, per 
això descarregarem l’ultima versió i l’instal·larem en el hosting, on accedirem mitjançant el programari 
FTP, on copiarem els arxius descarregats, i des d’un navegador intruirem la url del lloc web (www.wit-
hchildren.es) si s’han copiat correctament ens apareixerà la pantalla inicial d’instal·lació del Wordpress, 
on introduirem les dades necessàries, per a la connexió de la base de dades que hem creat anteriorment 
amb el Wordpress, si tot ha funcionat correctament s’ens obrirà el panel d’administració del Wordpress, 
on podrem crear les diferents pàgines o posts que formaran el lloc web.

Figura 27.- Instal·lació Wordpress

http://www.withchildren.es
http://www.withchildren.es
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Figura 28.- Panell administració Wordpress

Instal·lació tema
Un cop realitzat la instal·lació del sistema, el següent pas és la programació del disseny que s’ha generat 
en el departament corresponent, en aquest sentit trobem dos alternatives.

• Opció A: Tema de tercer, comprar un tema generat per una altre empresa i personalitzar-lo de 
manera que el disseny sigui el màxim fidel al disseny generat. Aquesta opció disposa de dife-
rents pros i contres.

 Pro:

 • Disposa de eines o pluggins que ens permeten la maquetació del disseny

 • Mès rapidesa i facilitat en el moment de la maquetació

 • Varietat d’elements per incloure en el maquetació

 • Maquetació preparada per el responsive

 Contra

 • S’ha de personalitzar, s’ha de modificar codi per a igualar-lo amb el disseny

 • Disposa d’un cost normalment es un pagament únic, però pot necessitar pluggins que en 
 el cas de voler actualitzacions tenen costos mensuals.

 • Les diverses actualitzacions podem modificar el disseny

 • Necessitat de més recursos, més arxius

• Opció B: Tema propi, generar un tema desde 0, existeixen diversos temes preparats per a ge-
nerar un tema propi.

 Pro

 • Permet utilitzar tecnologies o frameworks que facilitin la programació, com per exemple 
 Boostrap i Sass 

 • Personalització al 100%

 • Maquetació només dels elements necessaris

 • Necessitat de menys recursos, menys arxius

 • Sense limitacions ni obligacions de pluggins

 • Cost del tema gratuït

 Contra
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 • Necessitat de coneixements de programació

 • Més temps de programació

Un cop analitzats els diversos avantatges i desavantatges de les dues opcions s’ha decidit per utilitzar 
un tema ja creat però realitzant les modificacions de disseny per a igualar-l’ho al màxim amb el disseny 
creat anteriorment.
Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte el concepte del temps, la maquetació d’un tema desde 0, 
comporta unes hores que no es disposen d’elles.

El tema escollit ha estat Farvis.

Figura 29.- Tema Farvis

Instal·lació pluggins
Un cop instal·lats el Worpdress i el tema escollit, s’han d’instal·lar una sèrie de pluggins per a comple-
mentar-lo. El wordpress instal·lat de zero, disposa de lo basic per el seu funcionament, però per adap-
tar-lo a les necessitats de cada lloc web s’han d’instal·lar alguns pluggins.

Els pluggins que instal·larem són els següents:
• W3 Total Cache: aquest pluggin ens permet realitzar una neteja de la cache del navegador, 

en el cas de realitzar canvis importants en la web, aquest pluggin “obligarà” als navegadors 
dels usuaris a tornar a descarregar tot el lloc web de nou, substituint la copia que hi hagin els 
diferents navegadors.

• Yoast SEO: pluggin que ens permetrà gestionar el SEO de les diferents pagines que formen 
part del lloc web.

• All In One Security: aquest pluggin, ens aplica unes normes i uns paràmetres de seguretat per 
evitar que ens poguin hackejar el lloc web, o intents atac al codi.

• Cookie Notice: pluggin per aplicar la política de cookies

El tema escollit ens obliga a l’instalació d’alguns pluggins necessaris per a la correcta maquetació amb 
el tema, els pluggins són els següents:

• Contact form 7: pluggin per a la creació de formularis d’enviament de dades, normalment 
s’utilitza per als formularis de contacte

• Duplicar pagina: pluggin per a duplicar entrades, pàgines amb facilitat

• Envato Elements: pluggin que permet descarregar complements i fotografies mitjançant el 
compte d’Envato elements

• Regenerate Thumbnails: pluggin que regenera les miniatures de les imatges pujades al sistema
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• Slider Revolution: pluggin per a generar un slider amb diferents imatges

• SVG Support: pluggin que permet pujar arxius svg en el Wordpress

• WP Custom Fields Search: pluggin que permet crear formularis de recerca de contingut.

• YellowPencil Pro: pluggin que permet realitzar una maquetació més visual

Wordpress
Un cop instal·lat tots els pluggins necessaris en la fase incicila, la següent fase és la maquetació de les 
diferents pàgines, de la creació dels menús, el header, el footer, tots els elements que composen el lloc 
web.

A mesura que és va treballant la maquetació de la web, és van corregint petits problemes que van sorgint 
o modificant elements de l’estructura, com per exemple els espais en blanc, les imatges seleccionades 
siguin les correctes, etc...

Per a poder treballar millor l’apartat del codi s’ha utilitzat el programari de Visual Studio Code, que 
juntament amb els complements que disposa permeten descarregar el codi situat a la xarxa, en “remot”, 
escriure el codi necessari i guardar-ho automàticament a la xarxa, aquests complements ens permeten 
treballar directament amb el codi amb els avantatges de treballar amb un programari especialitzat en 
llenguatge de codi de programació.

Figura 30.- Web
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17.- Prototips

A continuació els diferents prototips del lloc web, en els diferents formats segons els dispositius més 
utilitzats, és a dir, la versió escriptori o desktop, la versió tablet i la versió smartphone.

17.1.- Lo-Fi

Els prototips de baixa qualitat de les diferents pantalles del lloc web, aquests prototips ens permeten 
situar els diferents elements que han d’aparèixer en les diverses pàgines,  aquests prototips estan creats 
amb el programari Sketch, són prototips de baixa qualitat és a dir, no s’ha aplicat cap estil, cap color 
corporatiu ni cap tipografia concreta i els textos són textos falsos (lorem ipsum....) i els color aplicats 
són en escala de grisos.

Primera versió Home

Figura 31.- Primera  
versió prototip Low  
fidelity Home versió 
escriptori

Figura 32.- 
Primera  
versió proto-
tip Low  
fidelity Home  
versió tablet

Figura 33.- Primera 
versió prototip Low 
fidelity Home versió 
smartphone

Primera versió Llistat d’esdeveniments

Figura 34.- Primera 
versió prototip Low fidelity 
Llistat versió escriptori

Figura 35.- Primera 
versió prototip  
Low fidelity Llistat 
versió tablet

Figura 36.- Primera 
versió prototip Low 
fidelity Llistat versió 
smartphone
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Primera versió Fitxa d’esdeveniment

Figura 37.- Primera  
versió prototip Low  
fidelity Fitxa  
versió escriptori

Figura 38.- 
Primera ver-
sió prototip 
Low fidelity 
Fitxa versió 
tablet

Figura 39.- Primera versió prototip Low 
fidelity Fitxa versió smartphone

Primera versió Contacte

Figura 40.- Primera 
versió prototip Low  
fidelity Contacte ver-
sió escriptori

Figura 41.- Pri-
mera  
versió prototip 
Low fidelity 
Contacte  
versió tablet

Figura 42.- Primera 
versió prototip Low 
fidelity Contacte versió 
smartphone

Figura 43.- Nova ver-
sió prototip Low fidelity 
Home versió escriptori

Figura 44.- Nova versió prototip 
Low fidelity Home versió tablet

Figura 45.- Nova versió prototip Low 
fidelity Home versió smartphone
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Figura 46.- Nova  
versió prototip Low  
fidelity Llistat versió 
escriptori

Figura 47.- Nova 
versió prototip Low 
fidelity Llistat versió 
tablet

Figura 
48.- Nova 
versió 
prototip 
Low fide-
lity Llistat 
versió 
smartpho-
ne
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Figura 49.- Nova versió 
prototip Low fidelity 
Fitxa versió escriptori

Nova versió Fitxa 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. Quisque quis lorem 
convallis, placerat sem ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac lectus mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in libero sollicitudin, sed tincidunt ex feugiat. Sed vulputate odio sit amet 
lorem egestas mollis. Etiam consectetur enim non finibus porttitor. Sed in leo ut eros gravida pharetra. Nunc 
velit nisi, accumsan et orci porttitor, auctor rhoncus urna.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. Aenean condimentum 
imperdiet massa, ac euismod lectus imperdiet id. Mauris non turpis velit. Pellentesque sit amet dui aliquet 
massa aliquam rutrum dapibus eu magna. Nunc blandit, tellus non fringilla lobortis, purus enim volutpat 
tortor, quis convallis sapien nisi quis purus. In dolor dolor, rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique tortor. 
Integer vulputate massa mi, quis feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus placerat purus orci, non fringilla 
libero interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, viverra id tincidunt sit amet, 
molestie a leo. Integer sed pharetra leo. Donec non enim faucibus, aliquet urna a, lacinia erat. Integer 
pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut nunc mauris, dignissim vitae accumsan non, pharetra et nulla. 
Praesent imperdiet placerat lectus, sit amet egestas dui blandit ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris 
pretium nulla risus, at lobortis purus vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis hendrerit ornare. Etiam 
consequat nulla ipsum, non molestie erat vestibulum sit amet. Mauris interdum lectus odio.

Written by Lidia Bria

The whole is more than the
sum of its parts.

In mollis vitae ex nec sollicitudin. 
Integer sodales sem et erat fringilla 
eleifend. Phasellus vehicula a nisl sit 
amet posuere. Pellentesque eleifend, 
lectus quis ornare ornare, magna 
metus lacinia lorem, eget dignissim 
dolor enim ac quam. Quisque cursus 
mauris non eleifend sagittis. Cras quis 
lacus et lectus sagittis varius. Donec 
blandit tortor quis sem maximus 
vulputate. Duis posuere ipsum vel elit 
pretium sodales. Sed ultricies est sit 
amet semper laoreet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat 
sem ac, dictum justo. Praesent 
euismod elit ac lectus mollis, vitae 
tempor sapien scelerisque. Sed 
ultricies dolor in libero sollicitudin, sed 
tincidunt ex feugiat. Sed vulputate 

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. Aenean condimentum 
imperdiet massa, ac euismod lectus imperdiet id. Mauris non turpis velit. Pellentesque sit amet dui aliquet 
massa aliquam rutrum dapibus eu magna. Nunc blandit, tellus non fringilla lobortis, purus enim volutpat 
tortor, quis convallis sapien nisi quis purus. In dolor dolor, rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique tortor. 
Integer vulputate massa mi, quis feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus placerat purus orci, non fringilla 
libero interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, viverra id tincidunt sit 
amet, molestie a leo. Integer sed pharetra leo. Donec non enim faucibus, aliquet urna a, lacinia erat. Integer 
pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut nunc mauris, dignissim vitae accumsan non, pharetra et nulla. 
Praesent imperdiet placerat lectus, sit amet egestas dui blandit ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris 
pretium nulla risus, at lobortis purus vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis hendrerit ornare. Etiam 
consequat nulla ipsum, non molestie erat vestibulum sit amet. Mauris interdum lectus odio.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet massa. 

- Aristotle
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat sem ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac 
lectus mollis, vitae tempor sapien scelerisque. Sed ultricies dolor in libero sollicitudin, sed 
tincidunt ex feugiat. Sed vulputate odio sit amet lorem egestas mollis. Etiam consectetur 
enim non finibus porttitor. Sed in leo ut eros gravida pharetra. Nunc velit nisi, accumsan et 
orci porttitor, auctor rhoncus urna.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. Aenean 
condimentum imperdiet massa, ac euismod lectus imperdiet id. Mauris non turpis velit. 
Pellentesque sit amet dui aliquet massa aliquam rutrum dapibus eu magna. Nunc blandit, 
tellus non fringilla lobortis, purus enim volutpat tortor, quis convallis sapien nisi quis purus. 
In dolor dolor, rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique tortor. Integer vulputate massa 
mi, quis feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus placerat purus orci, non fringilla libero 
interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, viverra 
id tincidunt sit amet, molestie a leo. Integer sed pharetra leo. Donec non enim faucibus, 
aliquet urna a, lacinia erat. Integer pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut nunc mauris, 
dignissim vitae accumsan non, pharetra et nulla. Praesent imperdiet placerat lectus, sit 
amet egestas dui blandit ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris pretium nulla risus, 
at lobortis purus vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis hendrerit ornare. Etiam 
consequat nulla ipsum, non molestie erat vestibulum sit amet. Mauris interdum lectus 
odio.

Parc Diagonal Mar

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, 
placerat sem ac, dictum justo. 
Praesent euismod elit ac lectus 
mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in 
libero sollicitudin, sed tincidunt ex 
feugiat.

The whole is more than the
sum of its parts.
- Aristotle

Written by Lidia Bria

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. Aenean 
condimentum imperdiet massa, ac euismod lectus imperdiet id. Mauris non turpis velit. 
Pellentesque sit amet dui aliquet massa aliquam rutrum dapibus eu magna. Nunc blandit, tellus 
non fringilla lobortis, purus enim volutpat tortor, quis convallis sapien nisi quis purus. In dolor 
dolor, rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique tortor. Integer vulputate massa mi, quis feugiat 
nunc posuere feugiat. Vivamus placerat purus orci, non fringilla libero interdum sit amet. Nunc 
ac tempus elit. Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, viverra id 
tincidunt sit amet, molestie a leo. Integer sed pharetra leo. Donec non enim faucibus, aliquet 
urna a, lacinia erat. Integer pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut nunc mauris, dignissim 
vitae accumsan non, pharetra et nulla. Praesent imperdiet placerat lectus, sit amet egestas dui 
blandit ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris pretium nulla risus, at lobortis purus 
vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis hendrerit ornare. Etiam consequat nulla ipsum, non 
molestie erat vestibulum sit amet. Mauris interdum lectus odio.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, 
laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet massa. 
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consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
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Figura 50.- Nova 
versió prototip Low 
fidelity Fitxa versió 
tablet

Excursions
divertides

Parc Diagonal Mar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat sem 
ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac 
lectus mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in libero 
sollicitudin, sed tincidunt ex feugiat. Sed 
vulputate odio sit amet lorem egestas mollis. 
Etiam consectetur enim non finibus porttitor. 
Sed in leo ut eros gravida pharetra. Nunc 
velit nisi, accumsan et orci porttitor, auctor 
rhoncus urna.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, 
porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet massa, ac 
euismod lectus imperdiet id. Mauris non 
turpis velit. Pellentesque sit amet dui aliquet 
massa aliquam rutrum dapibus eu magna. 
Nunc blandit, tellus non fringilla lobortis, 
purus enim volutpat tortor, quis convallis 
sapien nisi quis purus. In dolor dolor, 
rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique 
tortor. Integer vulputate massa mi, quis 
feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus 
placerat purus orci, non fringilla libero 
interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. 
Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum 
sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, 
viverra id tincidunt sit amet, molestie a leo. 
Integer sed pharetra leo. Donec non enim 
faucibus, aliquet urna a, lacinia erat. Integer 
pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut 
nunc mauris, dignissim vitae accumsan non, 
pharetra et nulla. Praesent imperdiet 
placerat lectus, sit amet egestas dui blandit 
ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris 
pretium nulla risus, at lobortis purus 
vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis 
hendrerit ornare. Etiam consequat nulla 
ipsum, non molestie erat vestibulum sit 
amet. Mauris interdum lectus odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat sem 
ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac 
lectus mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in libero 
sollicitudin, sed tincidunt ex feugiat.

The whole is 
more than the
sum of its 
parts.

- Aristotle

Written by 
Lidia Bria

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, 
porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet massa, ac 
euismod lectus imperdiet id. Mauris non 
turpis velit. Pellentesque sit amet dui aliquet 
massa aliquam rutrum dapibus eu magna. 
Nunc blandit, tellus non fringilla lobortis, 
purus enim volutpat tortor, quis convallis 
sapien nisi quis purus. In dolor dolor, 
rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique 
tortor. Integer vulputate massa mi, quis 
feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus 
placerat purus orci, non fringilla libero 
interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. 
Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum 
sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, 
viverra id tincidunt sit amet, molestie a leo. 
Integer sed pharetra leo. Donec non enim 
faucibus, aliquet urna a, lacinia erat. Integer 
pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut 
nunc mauris, dignissim vitae accumsan non, 
pharetra et nulla. Praesent imperdiet 
placerat lectus, sit amet egestas dui blandit 
ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris 
pretium nulla risus, at lobortis purus 
vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis 
hendrerit ornare. Etiam consequat nulla 
ipsum, non molestie erat vestibulum sit 
amet. Mauris interdum lectus odio.

Proin eget dignissim leo. Sed ex 
odio, porttitor at ultricies aliquet, 
laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet 
massa. 
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Figura 51.- Nova 
versió prototip 
Low fidelity Fitxa 
versió smartphone

Message

Your name

Email address

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. Quisque quis lorem convallis, 
placerat sem ac, dictum justo.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. Quisque quis 
lorem convallis, 
placerat sem ac, dictum justo.
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Nova versió Contacte 

Figura 52.- Nova 
versió prototip Low 
fidelity Contacte 
versió escriptori

Figura 53.- Nova versió  
prototip Low fidelity  
Contacte versió tablet

Figura 54.- Nova versió 
prototip Low fidelity  
Contacte versió smartphone
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17.2.- Hi-Fi

Els prototips d’alta qualitat de les diferents pantalles del lloc web, aquests prototisp ens permeten veure 
els elements ja amb el seu color establert i les seves tipografies, les imatges definitives, els diferents re-
cursos que podem necessitar esl textos poden arribar a ser falsos a la espera de tenir els textos definitis, 
en el cas de ja tenir-los es millor ja situar-los per tenir el propotip més acabat, la llargada dels paràgrafs 
poden afectar en la distribució dels diferents elements.

En aquesta fase, també s’integra la interactivitat entre les diferents pàgines, especifiquem la navegació 
entre les diferents pàgines.

Primera versió Home

Figura 55.- 
Primera  
versió prototip 
High  
fidelity Home 
versió escrip-
tori

Figura 56.- Primera  
versió prototip High  
fidelity Home  
versió tablet

Figura 57.- Primera 
versió prototip High 
fidelity Home versió 
smartphone

Figura 58.- Primera 
versió prototip High 
fidelity Llistat versió 
escriptori

Primera versió Llistat d’esdeveniments

Figura 59.- Primera 
versió prototip  
High fidelity Llistat 
versió tablet

Figura 60.- 
Primera ver-
sió prototip 
High fidelity 
Llistat versió 
smartphone
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Primera versió Fitxa d’esdeveniment

Figura 61.- Primera  
versió prototip High  
fidelity Fitxa  
versió escriptori

Figura 62.- Primera versió 
prototip High fidelity Fitxa 
versió tablet

Figura 63.- Primera versió prototip 
High fidelity Fitxa versió smartphone

Primera versió Contacte

Figura 64.- 
Primera versió 
prototip High  
fidelity Contacte  
versió escriptori

Figura 65.- Primera  
versió prototip High 
fidelity Contacte  
versió tablet

Figura 66.- Primera 
versió prototip High 
fidelity Contacte versió 
smartphone

Figura 67.- Nova versió 
prototip High fidelity 
Home versió escriptori

Figura 68.- Nova versió prototip 
High fidelity Home versió tablet

Figura 69.- Nova versió prototip High 
fidelity Home versió smartphone

Nova versió Home 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Vestibulum et blandit lacus. Quisque quis lorem 
convallis, placerat sem ac, dictum justo. Praesent 
euismod elit ac lectus mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in libero sollicitudin, 
sed tincidunt ex feugiat.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, 
placerat sem ac, dictum justo. 
Praesent euismod elit ac lectus 
mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in 
libero sollicitudin, sed tincidunt ex 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat 
sem ac, dictum justo. Praesent euismod 
elit ac lectus mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in libero 
sollicitudin, sed tincidunt ex feugiat.
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Figura 70.- Nova  
versió prototip 
High  
fidelity Llistat 
versió escriptori

Figura 71.- Nova versió 
prototip High fidelity Llis-
tat versió tablet

Figura 72.- 
Nova versió 
prototip High 
fidelity Llistat 
versió smar-
tphone

Figura 73.- Nova 
versió prototip 
High fidelity Fitxa 
versió escriptori

Nova versió Llistat esdeveniments Nova versió Fitxa 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. Quisque quis lorem convallis, 
placerat sem ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac 
lectus mollis, vitae tempor sapien scelerisque.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. Quisque quis lorem 
convallis, placerat sem ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac lectus mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in libero sollicitudin, sed tincidunt ex feugiat. Sed vulputate odio sit amet 
lorem egestas mollis. Etiam consectetur enim non finibus porttitor. Sed in leo ut eros gravida pharetra. Nunc 
velit nisi, accumsan et orci porttitor, auctor rhoncus urna.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. Aenean condimentum 
imperdiet massa, ac euismod lectus imperdiet id. Mauris non turpis velit. Pellentesque sit amet dui aliquet 
massa aliquam rutrum dapibus eu magna. Nunc blandit, tellus non fringilla lobortis, purus enim volutpat 
tortor, quis convallis sapien nisi quis purus. In dolor dolor, rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique tortor. 
Integer vulputate massa mi, quis feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus placerat purus orci, non fringilla 
libero interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, viverra id tincidunt sit amet, 
molestie a leo. Integer sed pharetra leo. Donec non enim faucibus, aliquet urna a, lacinia erat. Integer 
pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut nunc mauris, dignissim vitae accumsan non, pharetra et nulla. 
Praesent imperdiet placerat lectus, sit amet egestas dui blandit ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris 
pretium nulla risus, at lobortis purus vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis hendrerit ornare. Etiam 
consequat nulla ipsum, non molestie erat vestibulum sit amet. Mauris interdum lectus odio.

Written by Lidia Bria

The whole is more than the
sum of its parts.

In mollis vitae ex nec sollicitudin. 
Integer sodales sem et erat fringilla 
eleifend. Phasellus vehicula a nisl sit 
amet posuere. Pellentesque eleifend, 
lectus quis ornare ornare, magna 
metus lacinia lorem, eget dignissim 
dolor enim ac quam. Quisque cursus 
mauris non eleifend sagittis. Cras quis 
lacus et lectus sagittis varius. Donec 
blandit tortor quis sem maximus 
vulputate. Duis posuere ipsum vel elit 
pretium sodales. Sed ultricies est sit 
amet semper laoreet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat 
sem ac, dictum justo. Praesent 
euismod elit ac lectus mollis, vitae 
tempor sapien scelerisque. Sed 
ultricies dolor in libero sollicitudin, sed 
tincidunt ex feugiat. Sed vulputate 

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. Aenean condimentum 
imperdiet massa, ac euismod lectus imperdiet id. Mauris non turpis velit. Pellentesque sit amet dui aliquet 
massa aliquam rutrum dapibus eu magna. Nunc blandit, tellus non fringilla lobortis, purus enim volutpat 
tortor, quis convallis sapien nisi quis purus. In dolor dolor, rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique tortor. 
Integer vulputate massa mi, quis feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus placerat purus orci, non fringilla 
libero interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, viverra id tincidunt sit 
amet, molestie a leo. Integer sed pharetra leo. Donec non enim faucibus, aliquet urna a, lacinia erat. Integer 
pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut nunc mauris, dignissim vitae accumsan non, pharetra et nulla. 
Praesent imperdiet placerat lectus, sit amet egestas dui blandit ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris 
pretium nulla risus, at lobortis purus vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis hendrerit ornare. Etiam 
consequat nulla ipsum, non molestie erat vestibulum sit amet. Mauris interdum lectus odio.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet massa. 

- Aristotle
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat sem ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac 
lectus mollis, vitae tempor sapien scelerisque. Sed ultricies dolor in libero sollicitudin, sed 
tincidunt ex feugiat. Sed vulputate odio sit amet lorem egestas mollis. Etiam consectetur 
enim non finibus porttitor. Sed in leo ut eros gravida pharetra. Nunc velit nisi, accumsan et 
orci porttitor, auctor rhoncus urna.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. Aenean 
condimentum imperdiet massa, ac euismod lectus imperdiet id. Mauris non turpis velit. 
Pellentesque sit amet dui aliquet massa aliquam rutrum dapibus eu magna. Nunc blandit, 
tellus non fringilla lobortis, purus enim volutpat tortor, quis convallis sapien nisi quis purus. 
In dolor dolor, rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique tortor. Integer vulputate massa 
mi, quis feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus placerat purus orci, non fringilla libero 
interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, viverra 
id tincidunt sit amet, molestie a leo. Integer sed pharetra leo. Donec non enim faucibus, 
aliquet urna a, lacinia erat. Integer pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut nunc mauris, 
dignissim vitae accumsan non, pharetra et nulla. Praesent imperdiet placerat lectus, sit 
amet egestas dui blandit ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris pretium nulla risus, 
at lobortis purus vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis hendrerit ornare. Etiam 
consequat nulla ipsum, non molestie erat vestibulum sit amet. Mauris interdum lectus 
odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, 
placerat sem ac, dictum justo. 
Praesent euismod elit ac lectus 
mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in 
libero sollicitudin, sed tincidunt ex 
feugiat.

The whole is more than the
sum of its parts.
- Aristotle

Written by Lidia Bria

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. Aenean 
condimentum imperdiet massa, ac euismod lectus imperdiet id. Mauris non turpis velit. 
Pellentesque sit amet dui aliquet massa aliquam rutrum dapibus eu magna. Nunc blandit, tellus 
non fringilla lobortis, purus enim volutpat tortor, quis convallis sapien nisi quis purus. In dolor 
dolor, rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique tortor. Integer vulputate massa mi, quis feugiat 
nunc posuere feugiat. Vivamus placerat purus orci, non fringilla libero interdum sit amet. Nunc 
ac tempus elit. Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, viverra id 
tincidunt sit amet, molestie a leo. Integer sed pharetra leo. Donec non enim faucibus, aliquet 
urna a, lacinia erat. Integer pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut nunc mauris, dignissim 
vitae accumsan non, pharetra et nulla. Praesent imperdiet placerat lectus, sit amet egestas dui 
blandit ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris pretium nulla risus, at lobortis purus 
vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis hendrerit ornare. Etiam consequat nulla ipsum, non 
molestie erat vestibulum sit amet. Mauris interdum lectus odio.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, porttitor at ultricies aliquet, 
laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet massa. 

parcs, tobogans grans, Barcelona, natura, rutes, bicicleta

Parc �ia�onal 	ar

Cercar activitats

Tipologia

Població

Edat

Comarca

Horari

Mati Migdia Tarda Tot el dia

Buscar

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 
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consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. 

Llegir més Llegir més

Casa Batlló Casa Batlló

Your email adress
Suscribir

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

Email newsletter

@2019 Logwork. All Right Reserved.

Menu



Sortir

Fires

Excursions

Parcs

Aventures

Museus

Studio 

 

123 N. Main St. 

Nowhere, MO 10567

Contact 

 

+1 919 567 8256 

info@gallery.com

Social media

Terms        �rivacy police

Contacte

Home > Contacte

Fires Excursions Parcs Aventures MuseusSortir

Message

Your name

Email address

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vestibulum et blandit lacus. Quisque quis lorem convallis, 
placerat sem ac, dictum justo.

45 Crescent Road
Pinetree Avenue
P.O. Box 3242

Customer Centre:
+614 7312 3658

Contacte

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new 
photos. Let's stay updated!

Your email adress
Suscribir

Email newsletter

@2019 Logwork. All Right Reserved. Terms        Privacy police

Sortir

Fires

Excursions

Parcs

Aventures

Museus

Menu Adress Contact

+1 919 567 8256

info@gallery.com

123 N. Main St.

Nowhere, MO 10567

Enviar

Contacte

Home > Contacte

Parcs AventuresFires ExcursionsSortir Museus

Message

Your name

Email address

45 Crescent Road
Pinetree Avenue
P.O. Box 3242

Customer Centre:
+614 7312 3658

Enviar

Contacte

Message

Your name

Your email adress
Suscribir

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

Email newsletter

@2019 Logwork. All Right Reserved.

Menu



Sortir

Fires

Excursions

Parcs

Aventures

Museus

Studio 

 

123 N. Main St. 

Nowhere, MO 10567

Contact 

 

+1 919 567 8256 

info@gallery.com

Social media

Terms        Privacy police

Subscribe my Newsletter for new blog 
posts, tips & new photos. Let's stay 
updated!

Casa Batlló

Casa Batlló

Llegir més

Llegir més

Email newsletter

Your email adress

Suscribir

Make yourself

Menu



Sortir

Fires

Excursions

Parcs

Aventures

Museus

Studio

123 N. Main St.

Nowhere, MO 

10567

Contact

+1 919 567 8256

info@gallery.com

Social media

@2019 Logwork. All Right Reserved.

Terms        Privacy police

Parcs

Home > Parcs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat sem 
ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac 
lectus mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in libero 
sollicitudin, sed tincidunt ex feugiat. Sed 
vulputate odio sit amet lorem egestas mollis. 
Etiam consectetur enim non finibus porttitor. 
Sed in leo ut eros gravida pharetra. Nunc 
velit nisi, accumsan et orci porttitor, auctor 
rhoncus urna.

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, 
porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet massa, ac 
euismod lectus imperdiet id. Mauris non 
turpis velit. Pellentesque sit amet dui aliquet 
massa aliquam rutrum dapibus eu magna. 
Nunc blandit, tellus non fringilla lobortis, 
purus enim volutpat tortor, quis convallis 
sapien nisi quis purus. In dolor dolor, 
rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique 
tortor. Integer vulputate massa mi, quis 
feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus 
placerat purus orci, non fringilla libero 
interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. 
Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum 
sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, 
viverra id tincidunt sit amet, molestie a leo. 
Integer sed pharetra leo. Donec non enim 
faucibus, aliquet urna a, lacinia erat. Integer 
pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut 
nunc mauris, dignissim vitae accumsan non, 
pharetra et nulla. Praesent imperdiet 
placerat lectus, sit amet egestas dui blandit 
ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris 
pretium nulla risus, at lobortis purus 
vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis 
hendrerit ornare. Etiam consequat nulla 
ipsum, non molestie erat vestibulum sit 
amet. Mauris interdum lectus odio.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vestibulum et blandit lacus. 
Quisque quis lorem convallis, placerat sem 
ac, dictum justo. Praesent euismod elit ac 
lectus mollis, vitae tempor sapien 
scelerisque. Sed ultricies dolor in libero 
sollicitudin, sed tincidunt ex feugiat.

The whole is 
more than the
sum of its 
parts.

- Aristotle

Proin eget dignissim leo. Sed ex odio, 
porttitor at ultricies aliquet, laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet massa, ac 
euismod lectus imperdiet id. Mauris non 
turpis velit. Pellentesque sit amet dui aliquet 
massa aliquam rutrum dapibus eu magna. 
Nunc blandit, tellus non fringilla lobortis, 
purus enim volutpat tortor, quis convallis 
sapien nisi quis purus. In dolor dolor, 
rhoncus in lacus sit amet, tempus tristique 
tortor. Integer vulputate massa mi, quis 
feugiat nunc posuere feugiat. Vivamus 
placerat purus orci, non fringilla libero 
interdum sit amet. Nunc ac tempus elit. 
Aenean ornare dapibus venenatis.

Phasellus eget purus nec urna interdum 
sollicitudin eget et nulla. Sed arcu ligula, 
viverra id tincidunt sit amet, molestie a leo. 
Integer sed pharetra leo. Donec non enim 
faucibus, aliquet urna a, lacinia erat. Integer 
pharetra odio a quam fringilla ornare. Ut 
nunc mauris, dignissim vitae accumsan non, 
pharetra et nulla. Praesent imperdiet 
placerat lectus, sit amet egestas dui blandit 
ac. In hac habitasse platea dictumst. Mauris 
pretium nulla risus, at lobortis purus 
vulputate ac. Aliquam sed massa non turpis 
hendrerit ornare. Etiam consequat nulla 
ipsum, non molestie erat vestibulum sit 
amet. Mauris interdum lectus odio.
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Proin eget dignissim leo. Sed ex 
odio, porttitor at ultricies aliquet, 
laoreet at quam. 
Aenean condimentum imperdiet 
massa. 
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18.- Test

18.1.- Qüestionari pre-test

Mitjançant aquest qüestionari pre-test ens permet especificar quin seria en nostre target ideal, podem 
analitzar quina és la tipologia d’activitats que  poden tenir més visualitzacions és a dir més èxit i poder 
posar-hi èmfasi en aquest apartat, també ens permet saber quin altre tipologia d’activitats es fan, a apart 
d’obtenir informació bàsica del possibles usuaris, com per exemple el nombre de fills, l’edat, la pobla-
ció, o d’on obtenen la informació, etc…

• Edat: ________ 

• Sexe: 

 o Home o Dona 

• Lloc de residència

 o Entorn rural o població petita (<10.000 habitants)

 o Població mitjana / ciutat (10.000 – 100.000 habitants)

 o Gran ciutat (> 100.000 habitants)

• Quantes hores al dia utilitzes Internet? (sense tenir en compte la visualització de continguts en 
streaming)

 o Menys d’1 hora o De 1 a 3

 o 3 a 5  o Més de 5

• Amb quin dispositiu et connectes habitualment (pots seleccionar més d’una opció)

 o Ordinador o portàtil o Tablet de forma habitual

 o Smartphone de forma habitual 

• Tens algun fill menor de 14 anys

 o Si o No

• Quin edat tenen

• Cada quan fas una sortida amb la teva parella i fills

 o Cada quinzena o Cada mes

 o Cada 6 mesos o Un cop a l’any

 o Cap

• Quina activitat acostumes a realitzar amb la teva parella i fills

 o Museus o Culturals

 o Parcs o Aventura

 o Excursions o Fires i festes

 o Altres______



73

• A quina distancia de la teva llar et mous per sortir amb la teva parella i fills

 o Menys de 10 km o De 10 a 30 km

 o De 30 a 50 km o Més de 50 km

• Com t’informes d’on poder anar o visitar amb la teva parella i fills

 o Internet o Revistes

 o Televisió o Radio

 o Altres______

• Quines revistes o webs visites habitualment per informar-te

• Algun comentari 

 
La teva informació és molt important per poder portar a terme aquest projecte

Moltes gràcies per el teu temps

Els resultats del qüestionar son els següents, s’han obtingut 13 respostes.

La mitjana d’edat és de 38 anys, tot i que el resul-
tat amb més valors es 34 anys.
Al tema de les hores que els usuaris naveguen per 
internet cada dia, es pot arribar a la conclusió de 
que actualment ens passem bastantes hores al dia, 
la mitjana es entre 3 i 5 hores al dia.

En aquest tema, la paritat home/dona està força 
aconseguida.

Els llocs de residencia, trobem els tres nivells 
molt iguals, l’entorn rural, població mitjana o 
gran ciutat.

Figura 79.- Gràfica Edat

Figura 80.- Gràfica Sexe

Figura 81.- Gràfica Lloc de residència
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Amb aquesta informació podem observar que la 
gran majoria dels usuaris passen més de 3 hores 
navegant per internet.

Un altre característica que podem observar es que 
la majoria dels usuaris i de les vegades es que 
es connecten mitjançant el smartphone, la tablet 
queda en tercer lloc de forma una mica residual.

En aquest apartat analitzem la informació obtinguda que esta relacionada amb al tipologia del projecte.

Ens interessa saber si els usuaris tenen fills me-
nors de 14 anys, en aquest cas està bastant igua-
lat, el fet de tenir fills menors de 14 anys a al 
contrari, en la resposta del no engloba el fet de no 
tenir fills i tenir-los més grans de 14 anys.

Les edats estan situades entre 1 any i 9 anys, 
aquesta franja d’edat s’adapta perfectament a les 
característiques del projecte.

La majoria dels usuaris realitzen una sortida amb 
la parella i els fills cada mes, amb aquesta infor-
mació podem saber que com a mínim una vegada 
al mes els usuaris naveguen per aquest tipus de 
webs.

Figura 82.- Grafica Quantes hores al dia utilitzers 
Internet?

Figura 83.- Gràfica Amb quin dispositiu et connec-
tes habitualment

Figura 84.- Gràfica Tens algun fill menor de 14 anys

Figura 85.- Gràfica Quina edat tenen

Figura 86.- Gràfica Cada quan fas una sortida amb 
al teva parella i fills



75

Amb la anàlisis podem observar que les activitats 
que tenen més èxit són les excursions i les fires 
i festes.

En el següent anàlisis podem observar les distan-
cies que els diferents usuaris es mouen per a anar 
a les diferents activitats o esdeveniments, podem 
veure que les famílies estan disposats a moure’s 
uns quants kilòmetres.

Aquestes respostes són molt importants, en el 
qual podem veure que tothom utilitza Internet per 
obtenir informació.

Les següents respostes són les més importants, 
on podem veure els diferents llocs webs que els 
diferents usuaris utitlizren per obtenir informació 
dels esdeveniments, podem veure que un dels 
llocs webs analitzat en el l’apartat d’Estudi de 
mercat, és visitat per dos usuaris.

18.2.- Definició d’escenaris i tasques

Un cop generat la primera versió de la maquetació del lloc web, la següent fase es la realització dels tests 
amb usuaris potencials, aquests usuaris s’han definit anteriorment.

A partir d’aquesta primera maquetació, podem observar els errors que podem haver gracies a que els 
diferents usuaris l’estan utilitzant, estan navegant en ella, un cop analitzats els diversos errors amb els 
diferents departaments involucrats (disseny i desenvolupament), definint la seva prioritat o el nivell de 
temps necessari per a solucionar-los, es decideix a posar solucions als diversos errors localitzats en una 
segona fase de maquetació, segons les necessitats la segona fase és pot realitzar paral·lelament mentres 
la primera versió està disponible a la xarxa, segons les necessitats del client.

Figura 87.- Gràfica Quina activitat acostumes a 
realitzar amb la teva parella i fills

Figura 88.- Gràfica A quina distancia de la teva llar 
et mous per sortir amb la teva parella i fills

Figura 89.- Gràfica Com t’informes d’on poder anar 
o visitar amb al teva parella i fills

Figura 90.- Gràfica Quines revistes o webs visites 
habitualment per informar-te
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Els escenaris juntament amb les corresponents tasques són les següents:

Escenari 1
El Jordi, està començant a planificar una sortida, la seva parella no disposa de gaire temps per buscar 
una activitat o un organitzar una sortida, per això s’ha ofert per organitzar-ho ell, vol disfrutar d’un dia 
tots tres junts sense cap tipus de preocupacions.

Com que s’acosta Nadal, ha decidit anar a veure algun pessebre vivent o alguna fira de Nadal, per això, 
és per això que decideix buscar per internet on realitzen aquestes activitats. Un cop a decidit entre quines 
activitats es poden buscar, la següent fase es buscar per internet quina activitat i per a quina zona, per 
aconseguir-ho visitarem el lloc web en qüestió, i realitzarem la tasca corresponent. Una bona opció és tenir 
en el mateix navegador dos finestres obertes una amb el lloc web i una altre amb un lloc web de mapes de 
navegació, com per exemple Google Maps, aquest lloc web ens permet obtenir la distancia entre la residen-
cia i el destí, permetrà reduir el camp de recerca, descartar destins molt llunyans respecte a la residencia.

Escenari 2
La Marta, s’apropa el Nadal unes dates importants per estar en família, és el primer Nadal de les seves 
filles i vol que siguin unes festes importants, unes festes per no oblidar.

La Marta, ha pensat anar a diferents llocs, com per exemple una fira de Nadal, un pessebre vivent i un 
concert de Nadal, les diferents fires i activitats que es realitzen per aquestes epoques. Sap quins esdeve-
niments vol visitar, ara només li falta decidir a on, i veure si les dates són factibles, per a anar a tots els 
llocs, així que és connecta a Internet per buscar els llocs i els dies que es poden visitar, és connectarà al 
lloc web del projecte per a buscar la informació necessària.

Escenari 3
L’Ona, està pensant que fer el pròxim cap de setmana, sap que és molt just però vol fer alguna sortida 
abans de les vacances de Nadal, abans de tots els apats familiars, fer alguna sortida toda la família amb 
tranquil·litat, disfrutar d’estar tots junts.

Disposa de poc temps, entre la feina, les diferents activitats extraescolars, no hi ha pogut dedicar el 
temps necessari, li agrada planificar les activitats amb temps i obtenir tota la informació necessària per 
evitar imprevistos. Tot i que aquesta vegada no ha disposat de temps, vol fer alguan cosa així que es 
possarà a fer una recerca per la web per trobar algun lloc per fer una excursió, encara que sigui curta, no 
li importa, el que vol és sortir de casa, i fer una excursió amb la família.

18.3.- Qüestionari pro-test

Un cop realitzat el disseny i el prototip del lloc web, el següent procés és la realització dels qüestionaris 
post-test amb els perfils d’usuaris especificats anteriorment.

Els qüestionaris és realitzen juntament amb el prototip en aquest cas al haver el lloc web en construcció 
també és pot utilitzar conjuntament amb el prototip per obtenir més informació, tot i que en el moment 
de realitzar els qüestionaris per part dels perfils d’usuari no l’han utilitzat en cap cas.

Les preguntes realitzades són els següents:

• En general, creus que és fàcil de navegar per la web?
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• Sabies en quina pàgina estaves en tot moment?

• Consideres que hi ha claredat i ordre en els continguts?

• Consideres que el disseny gràfic t’ha ajudat a trobar el que buscaves?

• Consideres que hi ha informació rellevant i d’interès?

• La web t’ha permès complir amb els teus objectius?

• Què és el que més t’ha agradat de la web?

• Què és el que menys t’ha agradat de la web?

• Què t’ha semblat el disseny gràfic?

• Consideres que alguns dels apartats no disposa de tota la informació necessària? Quin? Per què?

• Creus que tornaries a visitar la web en altres ocasions? Per què?

• Recomanaries la web a amics i familiars? Per què?

• Vols comentar alguna altra cosa?

 
La teva informació és molt important per poder portar a terme aquest projecte

Moltes gràcies per el teu temps

18.4.- Resultats qüestionaris post-test

Un cop realitzat els diferents qüestionaris amb els perfils concretats en els processos anteriors, obtenim 
uns resultats i una informació molt important per a poder avaluar els diferents continguts, la informació 
que ofereix el lloc web, l’estructura dels continguts, el disseny, etc... 
Amb aquesta informació podem analitzar i observar si el projecte està ben dissenyat, estructurat ade-
quadament, etc..

Mitjançant les preguntes del qüestionari, la obtenim la següent informació. 

En general, el lloc web els usuaris creuen que és fàcil de navegar, ja que adjudiquen la puntuació màxi-
ma (un 5).  Trobem diferents punts a millorar ja que ha obtingut unes puntuacions entre 4 i 5, podem 
considerar que és correcte, però és podria millorar per obtenir uns millors resultats, entre ells la situació 
dels breadcrumbs, que han d’ajudar al usuari a situar-se en tot el lloc web; la claredat i el ordre dels 
continguts, els diferents continguts pot donar-se el cas que no estan prou especificats per a que el usuari 
els pugui detectar amb facilitat; el disseny gràfic, en alguns casos no ha facilitat trobar la informació que 
és cercava, aquest és un punt important, ja que és la part visual del lloc web, un usuari és el primer que 
veu quan entra al lloc web; la web ha permès complir amb els objectius, aquest punt està relacionat amb 
el punt anterior, la informació oferta pot ser l’adequada però no està representada correctament.

El següent punt ha obtingut una puntuació de 5, la màxima, per tant els usuaris creuen que la informació 
que s’aporta es rellevant i d’interès, el perfil d’usuari s’adapta correctament a target del lloc web.

En les següents preguntes els usuari han de respondre amb frases, trobem que en algunes preguntes les 
respostes han estat les mateixes tot i ser usuaris diferents.
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En la pregunta “Què és el que més t’agrada de la web?”, en aquesta pregunta obtenim respostes una 
mica més diferents, en tots els casos es valorà la diversitat d’opcions, d’esdeveniments que ens ofereix, 
també responent que els agrada que no hi hagi un excés de publicitat “de banners”, en alguns webs de la 
competència trobem un excés de publicitat que dificulta poder veure el contingut de la web.

En la pregunta “Què és el que menys t’ha agrada de la web?” les respostes han estat les mateixes, els 
usuaris han trobat a faltar més fotos dels diferents esdeveniments.

En la pregunta “Què t’ha semblat el disseny gràfic?”, les respostes han estat diferents entre elles, però el 
resultat és el mateix, el disseny ha agradat, els usuaris han trobat que el disseny  facilita que la web sigui 
intuïtiva i fàcil de navegar, en general els colors i la tipografia ha agradat.

En la pregunta “Consideres que alguns dels apartats no disposa de tota la informació necessària? 
Quin? Per què?”, en aquesta pregunta trobem que els usuaris han respost que els diferents apartats del 
lloc web disposa de tota la informació que necessiten, un dels usuaris ha indicat que troba a faltar un 
enllaç a Google Maps, aquest enllaç facilitaria la geolocalització de la zona on es realitza l’activitat i 
ajudaria al usuari. 

Les dues següents preguntes “Creus que tornaries a visitar la web en altres ocasions? Per què?” i 
“Recomanaries la web a amics i familiars? Per què?”, en tots els casos la resposta ha estat afirmativa.

En la pregunta “Vols comentar alguna altra cosa?”, en aquest cas es deixava més espai per a que els 
usuaris poguessin escriure més paraules, donar més llibertat, en tots els casos no s’ha escrit cap comen-
tari al respecte, han quedat en bloc, on han escrit “Res”.

18.5.- Modificacions realitzades

Un cop realitats els diferents tests i l’avaluació heurística, obtenim una informació important que ens 
permet aplicar unes millores al lloc web.

Un element a millorar, és a nivell de situació del usuari, els breadcrumbs, tot i que estan situats junta-
ment amb el títol en cada una de les pàgines, és recomanable remarcar-ho conjuntament d’huna altre 
manera, ja que pot donar-se el cas que el usuari no ho vegi i no detecti a quina pàgina del lloc està el 
usuari en aquell moment. 

Un dels elements a millorar, és a nivell de continguts l’organització dels mateixos, per a que resulti més 
entenedora millorar la seva estructura, aquest concepte és pot millorar amb certa facilitat, diferenciant 
millor els diferents continguts i si és necessari modificar les categories dels continguts per a facilitar 
l’organització, i incloure una petita explicació de cada categoria en la seva pàgina corresponent.

Un element a millorar i dels més importants és el disseny gràfic, tot i millorar de la primera versió a la 
segona versió, en els qüestionaris s’ha vist que no acabada d’ajudar a gaire a trobar la informació, per 
tant s’ha solucionar per a que el usuari pugui trobar al informació amb facilitat, i no perdre visitants, 
amb aquesta millorar el usuari millorar obtenir la informació necessària, cobrir les seves necessitats 
quan visita el lloc web.
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En les diferents preguntes realitzades, a partir de les respostes obtingudes s’han afegit més imatges en 
cada pàgina de contingut, imatges relacionades amb l’esdeveniment i/o la zona on es troba l’esdeve-
niment o activitat. En l’apartat de la informació bàsica, és modificarà el disseny de manera que resulti 
molt més fàcil trobar aquesta informació, i alhora s’afegirà un enllaç a un sistema de geolocalització, a 
Google Maps de manera que facilitarà als usuaris poder organitzar la sortida o excursió.

Totes aquests modificacions s’implementaran en el lloc web, depenent de la prioritat i de la importància 
de la modificació, s’implementaran en primer lloc respecte a les altres modificacions.
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19.- Conclusions i projecció del futur

19.1.- Conclusions

Un cop finalitzat el projecte completament, en tot les fases corresponents desde la proposta fins a l’exe-
cució completament, la finalitat d’aquest projecte, la creació d’un lloc site on poder trobar diferents 
esdeveniments per a nens de 0 a 14 anys, durant tot del projecte s’ha analitzat i executat les diferents 
fases que ens podem trobar en el moment de portar a terme un projecte del mateix estil en una empresa.

Durant el projecte s’ha portat a terme la part més organitzativa, descriure el projecte, la generació del 
pressupost, la planificació del projecte, també s’ha porta ta terme la part més conceptual, el anàlisis de 
la competència, la creació dels diferents wireframes, per acabar el projecte amb al creació del lloc web  
de manera que qualsevol usuari el pot visitar i navegar.

Aquest projecte ha permès portar a terme i posar en joc les diferents assignatures o temes tractats durant 
tot el grau, veien des d’una altre perspectiva, posant-los a  en practica en un cas real, no és el mateix 
treballar sobre coses fictícies que sobre un cas real.

Gracies a l’experiència obtinguda durant el grau, i en la meva vida professional, he pogut aconseguir 
portar a terme aquest projecte, que alhora m’ha permès gestionar totes les fases, en la vida professional, 
no és habitual gestionar tot el projecte en si, el més habitual és trobar-se amb els diferents departaments 
que gestionaran i portaran a terme les fases corresponents, en aquest cas totes les fases les he gestionat 
i executat personalment.

19.2.- Projecció de futur

En aquesta moment del projecte ja completat, podríem considerar completat la primera versió, la pro-
jecció de futur del projecte per lògica seria la versió 2, la idea principal és la continuació del projecte, 
continuar afegint més continguts de qualitat en el lloc web, mantenir els continguts actualitzats, i si fos 
necessari realitzar les corresponents correccions en la maquetació del lloc web.

Com més temps el projecte estigui en funcionament, més informació podem obtenir de les diferents 
analítiques, mitjançant Google Analytics, podem analitzar quins apartats tenen més visites, quins no, 
d’on provenen les visites, etc...

Aquesta informació i amb l’ajuda d’altres estudis amb altres eines, per exemple l’eina Hotjar, que ens 
permet realitzar un mapa de calor de la web, el mapa de calor ens permet saber quines zones tenen més 
o menys visites.

Esperem que d’aquí uns mesos sortir a la llum la versió 2.0.
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