
Un connector per millorar ‘emocionalment’



Les noves tecnologies juntament amb l'estrès diari provoca l’aparició de patologies i
fomenta la falta de comunicació personal.

Aquesta falta agreuja les emocions i, a llarg termini, els estats d’ànims, fent que
esdevinguin malalties cròniques.

Patologies de nova generació



Les dues bases del canvi
1. El llibre Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, descriu les emocions bàsiques i
reflexiona sobre la nostra resposta envers elles.



2. Els Dr. Bouvet i Roseline Davido, afirmen que els colors, traçats i disposicions 
representen les emocions més primitives.

Les dues bases del canvi

- Traçat Fort sense ser excessiu:
Motivació, Alegria.

- Traçat ampli ocupant el màxim d’espai:
Alegria i Satisfacció.

- Traçat situat en el centre amb tamany
mitjà i formes equitatives: Serenor.



Els pilars per variar les emocions del plugin :

Disposicions 
centrades i fonts 
regulars: Serenor i 
Satisfacció. 

AAAA

Traçat dèbil i 
disposició 
erràtica: Apatia i 
Tristesa. 

Traçat fort:  
Motivació i 
Alegria. 

Traçat molt fort: 
Enuig. 

Traçat ampli amb 
aire: Alegria i 
Satisfacció.

Pilar del canvi emocional

2.Colors1.Traçats



Com funciona el connector?



Connector per a persones
Canvis visuals tenint presents les discapacitats visuals de cada usuari.



Connector per a persones
El target objectiu del plugin compren una edat d’entre 18 a 60 anys.



Si es detecta un problema psicològic ens mostra on podem sol·licitar ajut.

Connector per a persones



Connector per a la salut
Centres mèdics col·laboradors ajuden a mantenir el connector 

actualitzat i amb innovacions.



Com funciona el connector?
Primers passos: Instal·lació del connector

Descarrega                          de la botiga del 
teu dispositiu mòbil.

Segueix les instruccions per activar el plugin.mòbil



Com funciona el connector?

escriptori
Descarrega i instal·la el connector de la web.

Primers passos: Instal·lació del connector



Com funciona el connector?
Primers passos: Configuració inicialmòbil

escriptorii Un cop enregistrats s’accedeix a la configuració inicial: seleccionant 
l’emoció i si l’usuari té alguna discapacitat visual.



Com funciona el connector?
Primers passos: Alertes i Notificacionsmòbil

escriptorii En la configuració es pot accedir a les notificacions per veure si existeixen afeccions 
(amb una descripció) i si es recomana anar a un especialista (i on es troba el més proper).



Com funciona el connector?
Funcionament internmòbil

escriptorii El connector té uns criteris per canviar l’emoció de manera automàtica:

Mitjançant rastrejadors (com hotjar i Google Analitics), s’analitzen les webs visitades, 
tenint presents scrolls, clicks i detecció de rebots (sortides de webs en menys de cinc segons)
per detectar canvi emocionals (enuig, apatia,...) 

Aquests canvis emocionals s’aniran realitzant segons s’obtinguin les dades globals del usuaris
i, per tant, inicialment la característica no estarà disponible al 100%.



Com funciona el connector?

L’usuari presenta emocions 
negatives.

Les seves emocions es veuen 
afectades i s’agreugen.

Visualitza webs amb colors i 
formes inconnexes i erràtiques.

Sense el connector                     : 



Com funciona el connector?
Usuari amb emoció 

negativa.

Visualitza web amb 
colors i disposicions 

no adequades.

S’activa el connector.

Es visualitza la web amb colors 
adequats per canviar l’emoció de 

l’usuari.

Usuari amb 
l’emoció
inversa a 
l’inicial.

Amb activat: 



Punts forts?

Sense competència. 

El connector no té cap tipus de competència.

Ajuts i subvencions.

El connector, gràcies a la seva estreta vinculació amb sanitat,
pot obtenir subvencions i vincles amb centres mèdics.



Previsió sense ajuts ni subvencions

Pressupost previst

Cost total

Fase 0: Definició de continguts 6.130 €

Fase 1: Anàlisi del connector i DCU 8.840 €

Fase 2: Connector i DCU 15.940 €

Administració del projecte: Reunions i informes 8.040 €

Total previst 38.950 €



Actualització emocional

E: Enuig, T: Tristesa, I: Insatisfacció, A: Apatia
S: Serenor, Al: Alegria, Sa: Satisfacció, M: Motivació

sap que totes les persones 

poden sentir més d’una emoció alhora, per això, el connector

contemplarà aquest fet actualitzant el seu pilar principal de colors.



Canvi emocional final
La transformació de quatre emocions negatives, alhora, en
positives, mitjançant la simbiosi dels colors, disposicions i
traçats, s’afegeix al principi de Goleman i actualitza la Guia
para la interpretación de los dibujos infantiles, a una versió
adulta i complexa, amb l’ajut de psicòlegs especialitzats, fent
més fàcil l’empenta inicial per assolir la viabilitat comercial de



Un connector per millorar ‘emocionalment’

Presentació Treball Final de Grau
Guillem Gómez Jodas


