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Introducció
El present document és la memòria del Treball Final de Grau (TFG a partir d’ara) realitzat per 

mi, Oriol Boix Gonzàlez, per al Grau Multimèdia. 

El TFG s’emmarca dins de l’àrea de Gestió i publicació de continguts. 

La memòria presenta el complet procés de creació i implementació d’una nova versió del lloc 

web per al guitarrista Rafa Zaragoza i la trobarem estructurada sota els següents apartats:

1. Objectius

2. Planificació

3. Pressupost

4. Recollida de requeriments i necessitats

5. Anàlisi tecnològic

6. Definició de funcionalitats

7. Disseny d’interacció / Arquitectura de la informació

8. Disseny visual

9. Desenvolupament tècnic

10. Conclusions
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Objectius
El projecte consisteix en el desenvolupament d‘una nova versió del lloc web per al guitarrista 

Rafa Zaragoza. 

L’objectiu acadèmic és demostrar els coneixements adquirits al llarg del grau multimèdia. 

Per assolir aquest objectiu desenvoluparé el projecte tot documentant tot el procés i 

plasmant-ho en la present memòria. 

Context i necessitats
Rafa Zaragoza és un guitarrista reconegut amb molts anys d'experiència. Actualment té un 

blog personal on escriu articles regularment sota el domini http://www.rafazaragoza.com.

El lloc web porta en actiu des de l’any 2007 i no ha rebut cap actualització ni redisseny des 

d’aleshores. El disseny, la estructura de continguts, les plantilles frontals i tot el sistema de 

gestió de continguts està des-actualitzat presentant una arquitectura de la informació 

confusa, problemes bàsics d’usabilitat, un disseny visual antiquat, un mal posicionament en 

cercadors i, en el pitjor dels casos, problemes greus de seguretat per utilitzar una versió 

antiga del CMS. 

Per altra banda, en Rafa Zaragoza (el client, a partir d’ara) utilitzava el lloc des d’una òptica 

personal i actualment necessita reorientar-lo per a que la seva identitat professional com a 

guitarrista sigui més present i visible sense perdre el contingut principal del lloc: els articles 

que, encara que moltes vegades no estiguin estrictament relacionats amb la música, aporten 

contingut de qualitat.

L’objectiu del projecte professional és doncs renovar el programari i el disseny del lloc web 

per tal de fer-lo més segur, més adequat a l’ús que actualment se li vol donar, més atractiu 

visualment i més usable. 

Per què aquest projecte?
Aquest projecte perquè en tractar-se d’un encàrrec real servirà perfectament per a il·lustrar 

les competències professionals assolides al Grau Multimèdia. A més, sent un projecte que 

pot realitzar una sola persona em permet treballar en les diferents àrees implicades en un 

projecte web enlloc de centrar-me en un camp especialitzat.
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Etapes del projecte
Tractarem a fons la divisió en tasques, les entregues i la gestió del projecte a l’apartat de  

planificació però, en general, les diferents etapes de la realització del projecte consistiran en: 

1. Analitzar i replantejar continguts i funcionalitats.

2. Analitzar i replantejar l’arquitectura de la informació.

3. Redissenyar gràficament tot el lloc web en base a les conclusions dels punts anteriors i 

actualitzar el grafisme.

4. Implementar un nou gestor de continguts per al nou lloc web.

5. Desenvolupar una plantilla personalitzada a partir del disseny aprovat.

6. Importar el contingut útil del lloc antic. 

7. Introduir el nou contingut i modificar l’existent (nom d’apartats, etc.)

8. Publicar el nou lloc web.

Veurem a la planificació del projecte que, segons com prioritzem les tasques, els punts no 

tenen perquè seguir aquest ordre exacte i que, per exemple, podrem publicar el nou lloc 

abans d’implementar totes les funcionalitats.
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Planificació del projecte
El desenvolupament de programari és una disciplina que presenta un alt grau d’incertesa en 

les seves diferents fases: és un producte mutable ja que les necessitats que ha de cobrir 

poden no estar ben definides a l’inici o bé canviar ja sigui durant el procés de 

desenvolupament o al llarg de la seva vida útil. En utilitzar-lo, es descobreixen noves 

necessitat o que les que s’havien definit no ho són i s’alteren les prioritats en funció 

d’aquests canvis.

Definir el programari massa específicament des del començament és arriscat ja que el més 

probable és que: 

 a) o bé el producte és el que s’havia definit en la teoria però suspèn la pràctica: el 

client obtindrà el que va demanar, no el que en realitat necessitava;

 b) o bé el producte es va adaptant a les modificacions que es fan sobre la marxa, 

cobrint les necessitats reals però allunyant-se de les especificacions inicials (fent inútil el 

temps que s’hi va dedicar).

Per tal d’evitar les dues situacions, s’han de definir correctament les especificacions 

essencials, tractar-les com a punt de partida i treballar-hi mitjançant una metodologia que 

permeti detectar els canvis en les necessitat i evolucionar el producte en conseqüència, tot 

adaptant-se a la realitat canviant de l’equip de treball, del projecte i de l’estat del mateix. 

Les metodologies clàssiques o en cascada (“Waterfall”) tenen com a eina fonamental el 

diagrama de Gannt i com a objectiu principal, coordinar i calendaritzar etapes i recursos per 

tal de definir entregues a llarg plaç. Però per a diagramar d’aquesta manera un projecte de 

desenvolupament de programari, és necessari tenir ben definides totes les especificacions i 

requeriments des del principi. La realitat ens demostra que aquestes metodologies fracassen 

degut a la rigidesa i coherència que exigeixen i que no es pot esperar en un projecte de 

desenvolupament de programari. 
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Metodologies àgils
Aquesta falta d’adequació de les metodologies clàssiques es va anar fent cada cop més 

evident a finals del segle XX fins al punt que al 2001, diversos autors van proposar el 

Manifest per al desenvolupament àgil de programari1. Des d’aleshores han sorgit diverses 

metodologies que cobreixen millor les necessitats de la gestió de projectes de 

desenvolupament de programari. Es caracteritzen per: 

• Flexibilitat (ràpida adaptació a canvis i problemes)

• Entregues regulars de programari utilitzable (s’enllesteix i es posa en funcionament cada 

part, són les “entregues valor a cada iteració”, que permeten posar en ús cada part del 

producte que es finalitza, posant-lo a prova i permetent introduir canvis sense perdre 

valor) 

• Revisió constant de prioritats

• Metodologies versàtils. 

• Definició de dependències reals que es revisen regularment.

Per tot això, el projecte protagonista d’aquesta memòria es desenvoluparà utilitzant una 

metodologia àgil: l’SCRUM2.

SCRUM
Scrum està pensat per a la gestió de projectes amb equips petits. En el nostre cas 

l’adaptarem utilitzant les característiques útils per a la gestió d’un projecte individual.

Porduct Backlog

El Product Backlog és el repositori de tasques del projecte prioritzades per valor. Aquest 

backlog s’actualitza regularment al llarg del projecte amb les noves necessitats. És d’on 

escollirem les tasques per a cada Sprint.
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Sprint

Un Sprint és un període d’entre una i quatre setmanes al final del qual hi ha un producte 

entregable. Cada sprint es considera una iteració.

Els nostres sprints seran de dues setmanes.

Sprint planning

Al principi de cada sprint, es realitza la planificació. Es revisa el Backlog i s’escullen les 

tasques que es realitzaran el present sprint. Les tasques s’escullen segons el valor. Així, les 

tasques amb més valor per al producte es realitzaran primer, sempre que no hi hagi una 

dependència que ho impedeixi.

Valor

El valor d’una tasca és un número del 1 al 100 que defineix la importància de la mateixa.

Story point

Els punts d’història s’utilitzen per a valorar l’esforç que cal dedicar a una tasca. Els punts 

augmenten exponencialment.3 

Tenim un número determinat de punts a cobrir per a cada sprint que revisarem a la 

retrospectiva.

Sprint Retrospective

La utilitat de la retrospectiva, que es fa en acabar l’sprint, és revisar-lo i detectar els punts 

forts i els punts a millorar a nivell funcionament (no tècnic i no de producte). 

Demo

És a la demo on se li presenta al client (Product Owner) tant la feina realitzada durant l’sprint i 

la que no s’ha pogut realitzar.

Calendari
Tenint en compte el comentat anteriorment, la configuració dels diferents sprints quedaria de 

la següent manera:

 Sprint 0: 26/03 - 30/03. Utilitzarem l’sprint 0 per la recollida de requeriments, la 

  definició inicial necessària per al projecte, així com la creació del Product 
  Backlog. Aquest és un sprint especial i només té una durada d’una setmana. 
  Tampoc es realitza planificació, retrospectiva ni demo. 
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	 Sprint 1: 02/04 - 13/04

	 Sprint 2: 16/04 - 27/04

	 Sprint 3: 30/04 - 11/05

	 Sprint 4: 14/05 - 25/05

	 Sprint 5: 28/05 - 8/06. Entrega final

He realitzat aquesta configuració de calendari per assimilar el més possible el TFG a la 

realització d’un projecte fora de l’àmbit acadèmic. Independentment d’aquestes dates, des 

d’un punt de vista acadèmic, hi ha una sèrie de dates importants que marquen les entregues 

de les diferents PAC que conformen el projecte. Aquestes dates son:

	 23/03: Entrega PAC1

	 18/04: Entrega PAC2

	 16/05: Entrega PAC3

	 10/06: Entrega Final
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Pressupost
La viabilitat econòmica del projecte ve garantitzada per l’acceptació del pressupost per part 

del client.

El TOTAL BRUT del pressupost per la realització del projecte és de: 2887,5 €

El pressupost cobreix la dedicació de 15 hores setmanals per part d’una persona durant 5,5 

setmanes.
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Recollida de requeriments i necessitats
A la reunió de recollida de requeriments amb el client analitzem, a partir de l’objectiu del 

projecte (en el nostre cas, el redisseny del lloc web del client) quines són les necessitats 

concretes i les traduïm a històries d’usuari. 

Les històries d’usuari son la traducció dels requeriments i necessitats a tasques concretes, 

simples, estimables i que aporten valor concret al producte. Aquestes històries les 

introduirem al product backlog cadascuna amb un valor numèric concret (del 0 al 100) per tal 

de prioritzar-les. Una història d’usuari mai hauria de tenir una durada més gran que un sprint. 

Si a les reunions de planificació s’observa que alguna tasca té una durada més gran 

significarà que és massa genèrica i que cal dividir-la en històries més petites i assumibles.

Una història d’usuari s’hauria de poder definir amb una sola frase. Posteriorment, en crear les 

tasques corresponents, s’especifiquen concretament.

Històries d’usuari per a www.rafazaragoza.com
Les històries d’usuari inicials extretes de la recollida de requeriments són:

• Definir i aprovar la nova estructura de continguts.

• Escriure els nous continguts.

• Realitzar l’esquema de navegació.

• Dissenyar els wireframes4 per a definir la nova arquitectura de la informació.

• Realitzar la proposta gràfica per al lloc web.

• Instal·lar el nou gestor de continguts.

• Importar els continguts conservables de l’antic lloc web.

• Creació dels usuaris per al nou gestor de continguts.

• Crear la nova estructura per al lloc amb el nou gestor de continguts.

• Introduir els nous continguts i modificar els existents.

• Publicar una primera versió del nou lloc. Mateix disseny, nova versió i estructura.

• Desenvolupar l’HTML/CSS per a la plantilla a partir del disseny aprovat. 

• Desenvolupar el PHP necessari per a la plantilla i integrar-lo a l’HTML/CSS.

• Implementar un sistema d’analítica web (Google Analytics).
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• Implementar un sistema d’analítica per als RSS (FeedBurner).

• Implementar el formulari de contacte. 

• Escriure un post presentant la nova versió del lloc web.

• Implementar les URL’s amigables.

• Implementar un sistema per a gestionar les metadades.

• Escriure les metadades.

• Implementar un sistema per a compartir els continguts a les xarxes socials.

• Implementar un sistema per a generar el Sitemap XML per als cercadors.

• Implementar un sistema de memòria cau per a no sobrecarregar el servidor.

• Implementar un sistema d’entrades relacionades.

• Implementar un sistema de paginació per a les entrades.

• Implementar un sistema per a destacar les entrades més populars.

• Implementar un sistema per a publicar i reproduir música. 

• Adaptar el lloc web per a la correcta visualització en diferents dispositius.
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Anàlisi tecnològica
Solució tecnològica adoptada
Per a la realització del lloc web utilitzarem un Sistema de gestió de continguts (CMS 5 ) 

existent. Els CMS existents són programaris que ens ofereixen la majoria de necessitats 

comuns per al desenvolupament d’un lloc web ja programades i testejades. També ofereixen 

un entorn per a la publicació i gestió dels continguts del lloc web facilitant la tasca als usuaris 

i editors no tècnics.

Wordpress
D’entre el gestors de continguts existents (Joomla, Drupal, Plone, etc.), escollim realitzar el 

lloc web amb Wordpress.

Wordpress és un gestor de continguts lliure que compta amb una gran quantitat 

d’extensions, algunes lliures i d’altres privatives que ajuden a complementar les seves 

funcionalitats. El fet de que sigui programari lliure ens dona una base sobre la que treballar 

però ens permet modificar-lo per adaptar-lo a les nostres necessitats. També ens permetrà 

adaptar-nos millor al nostre pressupost enfront a altres opcions de pagament com, per 

exemple Microsoft Sharepoint. 

Un dels motius principals per a escollir aquesta tecnologia és el fet que el lloc web anterior 

que estem redissenyant ja estava realitzat amb una versió antiga de Wordpress: ens facilitarà 

molt la tasca a l’hora de fer el trasllat de contingut al nou lloc web i reduirà extremadament la 

corba d’aprenentatge del programari per al client, qui publicarà regularment continguts al 

mateix. El client ja coneix el sistema que, per sí mateix, compta amb una interfície 

d’administració cuidada i molt usable. 

Per altra banda, el cos principal del lloc web tindrà, com la versió actual, estructura de blog i 

Wordpress és pràcticament un estàndard en el desenvolupament d’aquest tipus de llocs 

web. De fet és un CMS que en un principi es va idear, només, per al desenvolupament de 

blogs, encara que actualment es pot utilitzar per al desenvolupament de molts altres tipus de 

lloc web.
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El Model-Vista-Controlador (MVC)  és un patró per al desenvolupament de software que 

separa les dades, la lògica i la interfície d’usuari. 

Sense ser estrictament MVC, l’arquitectura de Wordpress es basa en els mateixos principis  

fent un especial esforç en separar la vista de la resta de la programació per facilitar la 

implementació de plantilles sense necessitat de modificar arxius que defineixen funcionalitat.

Així doncs, l’arquitectura de Wordpress ens ofereix la possibilitat de modificar la interfície del 

lloc web sense necessitat de modificar el codi font de les funcionalitats del mateix.

La tecnologia darrera de Wordpress és MySQL (per a les bases de dades), PHP (per a les 

funcionalitats de servidor i la comunicació amb la base de dades), JavaScript (per a la 

funcionalitat al navegador del client), HTML (per al marcat estructural de la pàgina)  i CSS (per 

a l’estil).

Per al projecte desenvoluparem una plantilla totalment personalitzada que adapti Wordpress 

a les necessitats del client. Així doncs, desenvoluparem la vista utilitzant HTML, CSS i la API 

en PHP de Wordpress per al desenvolupament de plantilles.

Requeriments tècnics de producció
Per a la producció es necessitarà una estació de treball, que en el nostre cas particular és un 

MacBook Pro.

També utilitzarem el següent programari:

• Adobe Fireworks i Adobe Photoshop per a la producció d’imatges i dissenys.

• Balsamiq per a la realització dels Wireframes

• Coda i Sublime Text per a l’edició de codi i la pujada del mateix al servidor.

La fotografia de la capçalera de la web l’he realitzat amb una càmera de fotos Canon 550D.

Per a la publicació del lloc web hem contractat un servidor amb l’empresa HostGator per la 

bona experiència que hem tingut tractant amb ells en projectes anteriors i la seva bona 

relació qualitat/preu.

A nivell tècnic, el servidor ens ofereix la següent configuració:

• PHP 5.2

• MySQL 5.1
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També utilitzarem el domini www.rafazaragoza.com que el client té contractat amb l’empresa 

CDmon.

Requeriments tècnics d'usuari
Per a la utilització del lloc web, l’usuari necessitarà qualsevol estació de treball estàndard o 

un dispositiu mòbil (smartphone o tablet) amb un navegador web. Cal destacar que el lloc 

web s’adaptarà per a la correcta visualització a cada dispositiu.

Necessitats de manteniment de l'aplicació
Les actualitzacions de contingut les farà el propi client. Per altres petits manteniments 

tècnics, ja sigui per actualitzar la versió de Wordpress o de les seves extensions o per afegir 

alguna funcionalitat, es cobrarà al client 35€ per hora de feina. 

Si el client necessités afegir o modificar algun aspecte o funcionalitat del lloc web que 

requereixi de més de unes poques hores de feina, es farà un pressupost a part.
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Continguts
Definició de continguts
La major part del contingut del lloc web consistirà en els articles escrits per en Rafa 

Zaragoza, que es mostraran de forma cronològicament inversa en forma de blog.

A part del contingut fonamental, hi trobarem una sèrie d’informacions estàtiques amb un 

accés permanent des de la pàgina:

• Pàgina amb una biografia de l’autor.

• Pàgina amb la discografia de l’autor.

• Pàgina amb un formulari de contacte.

També, a la pàgina principal, destacarem un petit text descriptiu sobre l’autor.

Estructura dels continguts i navegació
Des del punt de vista de l’arquitectura de la informació, el contingut fonamental del lloc web 

presentarà un esquema d’organització cronologic sota una estructura jeràrquica. 

Des de la pàgina principal (homepage) tindrem un accés directe als 10 últims artícles 

publicats i podrem accedir a la pàgina de cadascún d’aquests articles. 

També des de la pàgina principal (i des de qualsevol altra) podrem accedir a les pàgines 

estàtiques comentades a la “Definició de continguts”. 

Independentment de l’esquema organitzatiu principal, podrem accedir als articles de 

diferents maneres mitjançant sistemes de navegació secundaris:

• Una navegació seqüencial per pàgines ens permetrà accedir als articles més antics.

• Podrem filtrar els articles segons diferents criteris:

• Un cercador ens permetrà accedir a una pàgina de resultats segons les paraules 

clau introduïdes.

• Hi haurà un menú d’enllaços per temes o categories.

• Podrem filtrar articles segons les etiquetes més utilitzades als mateixos mitjançant 

una folksonomia.

• Podrem filtrar els articles segons el mes i any de publicació.

• Podrem accedir directament a articles concrets destacats per popularitat.

• Dins de cada article, trobarem un llistat d’articles relacionats.
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Esquema de navegació
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Llegenda per a l’esquema de navegació
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Definició de la interfície
Disseny original

El lloc web d’en Rafa Zaragoza presenta diferentes problemes relacionats amb la seva 

arquitectura de la informació.

A nivell d’estructura de continguts:

• El nom dels apartats superiors és confús i no dona una idea de què trobarem a dins.

• No hi ha un criteri definit per a la informació estàtica que trobem als apartats superiors 

envers a la informació cronològicament actualitzada dels articles. 

• Quan entrem a la pàgina, tant sigui a la pàgina principal com a un article, per exemple, 

des d’un cercador, no tenim cap informació que ens indiqui de què tracta la pàgina o 

qui és l’autor.
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• La major part del bloc de la dreta l’ocupa un menú amb enllaços a tots els mesos des 

de 2006, quan es va publicar el lloc web. Aquest menú ocupa un espai molt gran, molt 

rellevant, i pràcticament no s’utilitza.

• El cercador de la pàgina queda desterrat al peu de la pàgina pel menú d’arxiu.

• El peu de pàgina presenta informació innecessària.

• Dins d’un article no hi trobem cap tipus de navegació creuada: no podem navegar a 

l’article anterior o posterior, no hi ha navegació per etiquetes o articles relacionats que 

ofereixin informació d’interès per a l’usuari.

A nivell d’usabilitat:

• L’amplada actual de la pàgina està pensada per una correcta visualització de la pàgina 

a una resolució de pantalla de 800px x 600px, desaprofitant la resolució actual de la 

immensa majoria de visitants que arriben a la pàgina (amb un mínim de 1024px x 

768px) i obligant a encabir el contingut en un espair molt reduït impedint una còmoda 

visualització de les imatges o un suficient descans de la vista en navegar per la pàgina.

• De la mateixa manera, la tipografia del text principal dels articles presenta una mida de 

10px, realment minúscula que dificulta molt la lectura, fins i tot en pantalles antigues 

amb resolucions reduïdes. De fet, alguns elements de la pàgina, com el peu de cada 

article, presenten mides de fins a 9px.

• Molts dels enllaços de la pàgina (per exemple, els enllaços dins del cos d’un article) no 

apareixen subratllats dificultant la seva identificació com a enllaços.

• En filtrar el contingut per a una categoria o un mes de l’arxiu no hi ha cap títol que 

identifiqui el contingut que estàs veient en aquest moment. La presentació és 

exactament la mateixa que a la pàgina principal.

• Quan entrem a un apartat del menú superior, no queda marcada l’opció seleccionada.

• Les url’s no son amigables i no aporten cap informació a l’usuari (ni als cercadors).

• No hi ha crides a l’acció com seria, per exemple, deixar clara la possibilitat d’afegir 

comentaris.

• No hi trobem una forma senzilla de compartir els continguts a les xarxes socials per tal 

de visibilitzar-los. 
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Wireframes i la nova arquitectura de la informació
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Ha estat un objectiu constantment present millorar la usabilitat de tota la pàgina plantejant-la 

en base als principis del Disseny Centrat en l’Usuari. La finalitat última del redisseny de 

l’arquitectura de la informació és satisfer les següents necessitats:  

• Afavorir els interessos comunicatius del client destacant la seva identitat professional com a 

guitarrista

• Facilitar al client oferir continguts de qualitat

• Facilitar als usuaris l’accés als continguts. 

Aquests objectius es cobreixen amb les següents novetats que recull el wireframe:

• Reestructuració completa dels continguts de la pàgina organitzant i estructurant la 

informació per tal que a l’usuari no li costi accedir, triar i fer-se una idea intuïtiva i d'un cop 

d'ull del contingut que té a la seva disposició.

• Reordenació dels apartats: La majoria d’apartats superiors no aportaven informació 

relacionada amb l’autor o el lloc web i s’han integrat com un article més del blog. Dels 

apartats que es queden al menú superior, se n’ha canviat l’etiquetatge per a fer-los més 

intuïtius. 

• Inclusió d’enllaços per accedir als perfils a les diferents xarxes socials que utilitza el client. 

• Millora del sistema de paginació del blog.

• Inclusió de funcionalitats per a compartir el contingut del lloc web a les xarxes socials o per 

correu electrònic. 

• Adequació de l’estructura del site a la realitat dels cercadors (que han fet obsolet el 

concepte de home com a punt de partida) definint una sèrie d’elements comuns a totes les 

pàgines que permeten a l’usuari saber on és i de què tracta la pàgina i que l’ajuden a 

situar-se i entendre el lloc independentment de quina sigui la primera pàgina que visiti. 

Aquests elements són:

• La inclusió de la paraula “guitarrista” al costat del nom de l’autor que es presenta com a 

logotip de la pàgina.

• La inclusió al bloc de la dreta d’una fotografia i una petita descripció de l’autor. 

• Navegació creuada que permetrà a l’usuari trobar més informació interessant al lloc.

• Enllaços a articles relacionats.
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• Enllaços als articles més populars del lloc web. 

• Millora de la visibilitat de la pàgina als motors de cerca: millorar el sistema de metadades, 

implementar url’s amigables, millores de marcat a la pàgina. També la nova estructura i la 

coherència en la navegació millorarà la presència als cercadors i, per tant, augmentarà el 

trafic al lloc web. 
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Proposta per al disseny visual de la pàgina principal
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Proposta per al disseny visual d’un article
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Decisions de disseny
Amb el nou disseny gràfic es busca integrar harmònicament les decisions d’usabilitat preses 

a partir de l’anàlisi heurístic del lloc web antic i plasmades al disseny d’interacció. 

En general, s’ha treballat un grafisme minimalista sense artificis ornamentals per a centrar 

l'atenció en el contingut, que és el més important del lloc web. S’han escollit colors sobris 

que no desentonin amb els continguts, siguin quins siguin (s’integraran imatges i vídeos 

sobre els quals no hi haurà control en quant a gama cromàtica o estil). Els colors escollits, 

pretenen donar una imatge de profunditat, experiència i maduresa però a la vegada 

modernitat. Amb el mateix objectiu podríem haver escollit colors més purs com el blanc i el 

negre, però les tonalitats de gris, més suaus, ajuden a restar agressivitat.

Els elements gràfics, com la imatge superior, tenen una finalitat comunicativa i, com la resta, 

no ornamental.

La imatge lateral que presenta a l’autor fa de contrapunt a la sobrietat i professionalitat de la 

resta del grafisme aportant una visió molt personal, divertida i còmplice.

A un nivell més concret, la tipografia del cos del text utilitzada s’ha augmentat fins als 14px i 

s’ha donat al text un interlineat que faciliti la lectura. La tipografia amb serifa s'ha escollit per 

a destacar els títols mentre que s’ha escollit una sense serifa per al cos del text per a facilitar 

la lectura a la pantalla.

Per a la vista d’escriptori s’ha aprofitat l’espai que ofereixen els monitors amb resolució de 

1024px x 768px i, per a monitors amb una resolució superior no s’ha fet un disseny líquid 

per tal de no obtenir línies de text massa llargues que podrien dificultar la lectura. A mida que 

reduïm la pàgina o en el cas de visualitzar-la en un dispositiu amb una resolució inferior, la 

pàgina s’adaptarà per la correcta lectura prioritzant, sempre, el contingut. 

Els enllaços s'han subratllat per tal de facilitar-ne l’identificació i se'ls hi ha aplicat un efecte 

rollover de canvi de color. Aquest subratllat no s'ha aplicat als enllaços dels menús, que ja 

s'identifiquen com a tal. En canvi, sí que se'ls ha aplicat un efecte rollover de canvi de color 

de fons als menús laterals i de subratllat al menú superior.
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Dimensió de l’aplicació
El blog s’escriu des de Febrer de 2006 i, actualment, compta amb 568 articles escrits. Al 

servidor hi ha allotjats actualment (i mostrats a la pàgina) 18 arxius d’audio, 667 imatges i 4 

vídeos. També, dins dels articles, trobem enllaços a audios i videos allotjats a serveis com 

Grooveshark o Youtube.

La carpeta public_html que conté tots els arxius de la web té una mida de 527,28Mb.

Actualment, la base de dades té una mida de 12,53Mb.

Com que serà una pàgina actualitzada pel client, aquests números seguiran augmentant a 

mida que passi el temps i l’autor segueixi escribint nous articles.

L’entorn frontal del lloc web compta amb tres pàgines estàtiques i els articles del blog.

Per a l’entorn frontal, s’han desenvolupat les següents plantilles que defineixen els diferents 

tipus de contingut del lloc web:

• Pàgina principal (home page).

• Pàgina d’article.

• Pàgina estàtica.

• Pàgina d’un mes de l’arxiu.

• Pàgina de categoria. 

• Pàgina d’etiqueta.

• Pàgina de resultats de cerca.

• Pàgina d’error 404, pàgina no trobada.

El lloc web també compta amb un entorn complet d’administració per a la gestió del mateix 

ofert pel CMS Wordpress.

En l’últim any, el lloc web ha tingut una mitja de 85 visites diàries amb pujades i baixades poc 

destacables. Podríem dir que el flux d’usuaris s’ha mantingut constant. S’espera que amb 

els nous canvis aquesta mitja augmenti, especialment pel que fa el trànsit orgànic de qualitat.
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Gràfica de l’evolució de visites durant l’últim any. Font: Google Analytics.

Grau Multimèdia 2011-2012, UOC, Treball Final de Grau: Memòria

Oriol Boix Gonzàlez 31



Implementació i desenvolupament
El lloc web desenvolupat es pot visualitzar a la url: http://www.rafazaragoza.com/

Implementació de Wordpress
La versió de Wordpress que hi havia al lloc web era la 2.8.4. 

Per tal de facilitar el procés d’importació de continguts i la reestructuració de la pàgina, enlloc 

de fer una instalació totalment nova de wordpress, he actualitzat el CMS existent a la última 

versió. Abans i després de l’actualització he realitzat un procés de neteja del sistema:

• Esborrant els plugins no utilitzats.

• Actualitzant a les últimes versions els plugins necessaris.

• Revisant el codi per a evitar tot el codi brossa o esborrar tot el codi heretat (legacy 

code6) prescindible.

• Reorganitzant les imatges per a una millor estructura de carpetes i accés a les 

mateixes.

 

La nova versió instalada de Wordpress és la 3.3.2, la última versió de producció lliberada a 

data d’Abril de 20127.

En aquest punt, el canvi, encara que significatiu a nivell tecnològic, a nivell visual no és 

perceptible més que a l’administrador.

Noves funcionalitats i plugins
Tots els elements extres s’han adaptat per tal d’integrar-los al grafisme del lloc web. 

L’adaptació s’ha fet des de la plantilla i mai modificant un plugin extern ja que impediria les 

actualitzacions del mateix amb els conseqüents problemes de seguretat que comportaria.

URL’s amigables i Permalink redirect

L’estructura de les url’s amigables implementat és la següent:

• Home page: http://www.rafazaragoza.com/

• Article: http://www.rafazaragoza.com/nom-de-la-categoria/titol-del-article/
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• Pàgina: http://www.rafazaragoza.com/nom-de-la-pagina/

• Categoria: http://www.rafazaragoza.com/tema/nom-de-la-categoria/

• Etiqueta: http://www.rafazaragoza.com/nom-de-la-etiqueta/

• Arxius: http://www.rafazaragoza.com/any/mes/

• Paginació: http://www.rafazaragoza.com/estructura-del-apartat/page/numero-

de-pagina/

També hem utilitzat el plugin Permalink redirect per assegurar que totes les url’s antigues 

redirigeixin automàticament al nou sistema de url’s. Així no perdem tots els enllaços entrants 

al lloc web i evitem penalitzacions de posicionament per part dels cercadors. 

Lloc web del plugin: http://yoast.com/wordpress/permalink-redirect/

Analítica web

El sistema d’analítica web implementat ha estat Google Analytics. S’ha implementat a la 

plantilla el codi Javascript necessari basant-nos en la id de Google Analytics que ja tenia el 

lloc web per a oferir continuïtat en l’anàlisi de les mètriques.

Lloc web de Google Analytics: http://www.google.com/analytics/

Per a l’anàlisi dels usuaris suscrits al RSS del lloc web s’ha implementat FeedBurner.

Lloc web de FeedBurner: http://feedburner.google.com/ 

All in One SEO Pack i metadades

S’ha instalat el plugin All in One SEO Pack que ens ofereix una gestió senzilla i completa de 

les metadades de manera general i per a cada pàgina del lloc web.

Lloc web del plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/

Sistema per a compartir els continguts a les xarxes socials

El plugin BeSocial ens ofereix botons per a compartir els continguts a Twitter i Facebook (les 

xarxes socials a les que voliem poder compartir els continguts amb facilitat) i un contador per  

a cadascuna de les vegades que el contingut ha estat compartit. 

Captura dels botons de BeSocial.
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Lloc web del plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/ic-besocial/

Independentment, hem utilitzat el codi que ofereix Facebook per a integrar la funcionalitat 

Like de la xarxa social. 

Like button de Facebook

Hem integrat, sense plguin, la possiblitat d’imprimir i enviar la pàgina per email.

Botons implementats manualment per a compartir contingut.

Contact form 7

Per a la implementació del formulari de contacte hem utilitzat el plugin Contact form 7, ideal 

per a formularis senzills enviats per email i altament personalitzable en quan a funcionalitat i 

estil.

Captura del formulari de contacte finalitzat. 

Lloc web del plugin: http://contactform7.com/
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Google XML Sitemaps

Generem l’xml amb el mapa web del lloc dinàmicament mitjançant el plugin Google XML 
Sitemaps.

La url del mapa web en XML és: http://www.rafazaragoza.com/sitemap.xml

Lloc web del plugin: http://www.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-

sitemaps-generator/

WP Super Cache

Wp Super Cache ens ofereix un sistema de cache per al servidor que alleugera la càrrega de 

processador del mateix a l’hora de servir les pàgines. 

El plugin recorre tot el lloc web i genera pàgines html de cada possible impressió del lloc 

web. Regenera les pàgines cada cop que hi ha un canvi i no permet posar en cache el 

contingut més dinàmic (resultat de cerques, possibles actualitzacions a temps real, etc.). 

Amb aquest procés, quan un navegador fa una petició a una pàgina, enlloc d’haver-la de 

generar el sistema a temps real, li serveix la pàgina html estàtica evitant la feina de 

processador al servidor i les connexions innecessàries a la base de dades.

Lloc web del plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/

Yet Another Related Posts Plugin

Amb aquest plugin implementem el sistema d’entrades relacionades que trobem a dins de 

cada artícle. Així donem l’opció a l’usuari de no marxar de la pàgina un cop llegit l’article 

oferint-li altres articles de possible interès.

Captura de les entrades relaciones al peu de cada artícle.

Lloc web del plugin: http://mitcho.com/yarpp/
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WP PageNavi

El sistema de paginació que ens ofereix Wordpress per defecte, només ens deixa anar una 

pàgina endavant o una enrera amb enllaços tipus “Entradas siguientes” o “Entradas 

anteriores”.

Amb el plugin WP PageNavi implementem un sistema de navegació numèric més útil i 

usable. 

Caputra de la paginació per a rafazaragoza.com

Lloc web del plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/

Smarter navigation

El plugin Smarter navigation ens ofereix la funcionalitat necessària per a generar els enllaços, 

dins d’un article, d’article següent i article posterior de manera més específica utilitzant el 

títols dels articles.

Captura de la navegació entre entrades a dins d’un artícle

Lloc web del plugin: http://scribu.net/wordpress/smarter-navigation

Wordpress Popular Posts

Aquest plugin estableix un ranking entre tots els articles del lloc web i és el que ens perment 

destacar-ne deu de manera permanent al lateral dret de la pàgina.
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Captura del bloc de artícles destacats

Lloc web del plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-popular-posts/

WPaudio

El client és músic i, per tant, necessita una manera flexible per a publicar música reproduïble 

al lloc web. Independentment dels diferents widgets que pugui utilitzar de llocs webs externs, 

el plugin Wpaudio fa que, qualsevol mp3 que publiqui com a enllaç al lloc web, mitjancçant 

javascript, es mostri com un petit reproductor.

Captura del reproductor de mp3

Lloc web del plugin: http://wpaudio.com/

Akismet

Akismet és el plugin per defecte de Wordpress per filtrar i evitar els comentaris no desitjats.

Lloc web del plugin: http://akismet.com

Wordpress database backup

El plugin Worpdress database backup és útil per a fer copies de seguretat ràpides i senzilles 

de la base de dades del lloc web directament des de l’administrador.

Lloc web: http://austinmatzko.com/wordpress-plugins/wp-db-backup/
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Pàgina de plugins de l’administrador de Wordpress

Captura de la pàgina de plugins a l’administrador de wordpress amb tots els plugins definitius 
instalats i configurats.
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La plantilla
/*
Theme Name: Rafa Zaragoza Theme 2012 - HTML5
Theme URI: http://www.oriolboix.com
Description: Theme para Rafa Zaragoza
Version: 1.0
Author: Oriol Boix
Tags: html5, css3
*/

La plantilla per al lloc web l’he desenvolupat des de zero per a no dependre de codi extern 

que embruti el que realment necessiten els frontals del lloc web.

Com hem comentat a l’apartat Analisi tecnològica, Wordpress té una arquitectura que separa 

la interfície d’usuari (la vista) de la programació que defineix les funcionalitats de servidor. Les 

plantilles de Wordpress són el que defineixen la vista. La vista és el que defineix els frontals 

de la web, el que veu i amb el que interactua l’usuari.

La vista recull les dades necessaries, les mostra per pantalla i les estructura i estilitza utilitzant 

HTML i CSS respectivament. Per a recollir i imprimir per pantalla les dades necessàries 

utilitzem l’API de WordPress. Per exemple, si volem imprimir el títol del post amb el que 

estem treballant, haurem d’escriure als arxius php de la nostra plantilla el següent codi: <?
php the_title() ?>

Tota la informació necessària per a poder desenvolupar plantilles de Wordpress a partir de la 

API, la podem trobar al Codex de Wordpress: 

http://codex.wordpress.org/Theme_Development

Estructura d’arxius
La plantilla s’allotja a la ruta del servidor:

 \arrel_de_wordpress\wp-content\themes\rafazaragoza_2012

En aquest directori trobem totes les plantilles (en el nostre cas, només la plantilla 

desenvolupada)
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La estructura d’arxius dins d’aquest directori és:

• 404.php: vista de la pàgina d’error 404 pàgina no trobada.

• archive.php: vista del llistat d’entrades d’una pàgina d’arxiu mensual.

• category.php: vista del llistat d’entrades d’una categoria.

• comments.php: mòdul per afegir els comentaris al peu d’una entrada.

• footer.php: mòdul amb el peu comú a totes les pàgines.

• functions.php: funcions php necessàries per a la integració dels diferents mòduls de la 

plantilla i per funcionalitats externes al core de wordpress i als plugins.

• header.php: header comú a totes les pàgines.

• index.php: vista de la home page i vista per defecte de les pàgines no definides.

• page.php: vista d’una pàgina estàtica.

• pagination.php: mòdul amb la paginació per integrar a la resta de pàgines.

• post_list.php: bucle d’entrades per les pàgines de llistat d’entrades.

• search.php: vista per als resultats de cerca.

• sidebar-foot.php: mòdul amb widgets per al peu de pàgina.

• sidebar-menu.php: mòdul per integrar el menú superior.

• sidebar-right.php: mòdul amb witgets per al lateral dret.

• single.php: vista per una entrada. 

• page.php: vista per una pàgina estàtica.

• tag.php: vista del llistat d’entrades d’una etiqueta.

• reseter.css: arxiu css per evitar els estils per defecte del navegador. 

• style.css: arxiu css desenvolupat per a la plantilla. L’arxiu css ha d’estar a l’arrel de de 

la plantilla ja que és on definim les dades de la plantilla que utilitza l’administrador de 
wordspress per a identificar-la.

• screenshot.png: captura de la plantilla per a utilitzar-la a l’administrador de wordpress.

• favicon.png: icona per a la barra de direccions del navegador i per al marcador als 

favorits del navegador.

• js

• jquery-1.4.4.min.js: framework Jquery per al desenvolupament del Javascript 

necessari.

• functions.js: arxiu amb el Javascript desenvolupat per a la plantilla.

• fonts: carpeta amb les fonts utilitzades per la propietat @font-face de css.
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• images: carpeta amb les imatges utilitzades a la plantilla.

HTML5
Per al marcat estructural de la plantilla hem utilitzat la versió 5 d’HTML. Aquesta versió 

encara no és estàndard8 segons l’organisme regulador d’HTML, la W3C9, però sent una 

versió ja majoritàriament estable, els navegadors moderns l’interpreten correctament. 

Un dels motius principals per a utilitzar HTML5, és que ens ofereix la possibilitat d’estructurar 

i marcar de manera més coherent i semàntica els diferents elements d’una pàgina.

La referència completa d’HTML5 la podem trobar a la següent pàgina: 

http://dev.w3.org/html5/html-author/

Com els navegadors antics (especialment les diferents versions d’Internet Explorer, que fins la 

seva versió 9 no suporta correctament HTML5) no interpreten les noves especificacions 

d’HTML, hem utilitzat el Javascript del projecte de codi obert html5shiv10 que, amb un 

condicional al head de la nostra plantilla re-interpreta l’html per a la correcta visualització en 

aquests navegadors:
  <!-- Script para el correcto funcionamiento de HTML5 en Internet 
Explorer -->
  <!--[if lt IE 9]>
    <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></
script>
  <![endif]-->

CSS
De la mateixa manera que passa amb HTML5, CSS3 no és encara un estàndard de la W3C. 

De tota manera, com passa amb HTML5, les noves versions dels navegadors cada vegada 

suporten més propietats de CSS3. Per a treure profit d’aquestes propietats als nous 

navegadors, hem utilitzat part de les propietats de la versió 3 de CSS per al 

desenvolupament de la plantilla. 

A diferència del que hem fet amb l’HTML, no hem carregat un sistema per a que els 

navegadors antics (especialment Internet Explorer, de nou) interpretin correctament les 
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propietats utilitzades de CSS3. Basant-nos en el principi de degradació, ens hem assegurat 

que estructuralment i a nivell visual la pàgina es vegi correctament amb els navegadors antics 

encara que no interpretin les propietats de CSS3 utilitzades. Així doncs, qui entri amb 

Internet Explorer 7, per exemple, no veurà les ombres a les caixes i tipografies o tampoc 

veurà les propietats de responsive design de la pàgina però podrà utilitzar correctament totes 

les funcionalitats de la pàgina.

A la següent gràfica podem veure com el percentatge d’utilització d’Internet Explorer per part 

dels visitants del lloc web és d’un 15,59%.

Informe de l’utilització de navegadors per visitant del lloc web. Font: Google Analytics.
 

Com podem veure al següent gràfic, entre els usuaris que utilitzen Internet Explorer, un 

9,18% fan servir Internet Explorer 7 o una versió inferior.

Informe de l’utilització de les diferents versions d’Internet Explorer. Font: Google Analytics.

Això vol dir que l’1,43% d’usuaris totals utilitzen Internet Explorer 7 o una versió inferior 

d’aquest navegador. Per tant, i sense treure que aquest 1,43% veurà correctament el lloc 

web, és quasi inapreciable el nombre d’usuaris que visitaran el lloc amb les propietats de 

CSS3 sense interpretar.
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Responsive design
Un apartat diferenciat mereix la utilització de la propietat @media de css per a aconseguir el 

que s’anomena Responsive design.

Entenem per responsive design un lloc web dissenyat per a que ens mostri un disseny de 

pàgina o un altre depenent de la resolució i/o el dispositiu utilitzat per visualitzar-lo. 

Així, amb un mateix html, podem tenir el web adaptat a qualsevol dispositiu.

Per a aconseguir-ho, utilitzem les media queries11 de CSS3. En el nostre cas, de la següent 

manera:

CSS genèric (sense media query)
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/* Per a resolucions o mida del navegador menor o igual a 960px. */
@media screen and (max-width: 960px) 
{
! ... codi CSS ...
}
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/* Per a resolucions o mida del navegador superior o igual a 766px. */
/* Aquesta media query la utilitzem per assegurar que es vegi el menú i 
cercador correctes a partir d’aquesta mida. */
@media screen and (min-width: 766px)
{
! ... codi CSS ...
}

/* Per a resolucions o mida del navegador menor o igual a 765px. */
@media screen and (max-width: 765px)
{
! ... codi CSS
}

Grau Multimèdia 2011-2012, UOC, Treball Final de Grau: Memòria

Oriol Boix Gonzàlez 45



/* 
Per dispositius que tinguin una amplada màxima de 480px. Això engloba la 
majoria de smartphones. 
També definim la media query per a resolucions o mida del navegador 
menor o igual a 555px. 
*/
@media screen and (max-device-width: 480px), screen and (max-width: 
555px)
{
! ... codi CSS ...
}
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JavaScript
Utilitzem Javascript per a programar la funcionalitat al navegador del client.

Concretament, el codi programat ha estat desenvolupat utilitzant la versió 1.4.4 del 

framework jQuery. 

Aquests són els usos que es fa de JavaScript al lloc web:

• Alguns dels plugins utilitzats fan ús de Javascript i jQuery per a funcionar com s’ha 

explicat a l’apartat Noves funcionalitats i plugins.

• Utilitzo Javascript per a la implementació de Google Analytics.

• Com s’explica a l’apartat HTML5, també he utilitzat Javascript per assegurar la 

compatibilitat de la versió 5 d’html amb els navegadors antics.

• Dins de la plantilla, a l’arxiu js/functions.js hi trobem el codi Javascript desenvolupat 

expressament per a la plantilla que inclou el comportament dels diferents desplegables 

quan el lloc web té una amplada igual o menor a 765px i el codi que assegura que les 

imatges enllaçades no tinguin el background de la resta d’enllaços.
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Implementació del disseny

Comparació del disseny presentat al client i el disseny implementat finalment.

Com es pot observar a la imatge superior, durant la implementació s’han realitzat alguns 

canvis al respecte del disseny original presentat al client.

Aquests canvis estan fonamentalment relacionats amb la utilització de la tipografia:

• Respectant els motius originals per escollir les tipografies (veure apartat Decisions de 

disseny), les tipografies escollides finalment han canviat al respecte de les presentades 

originalment.

• La mida general de la tipografia s’ha augmentat per millorar la llegibilitat.

• Els títols s’han mantingut en majúscules per no haver de reescriure tots els títols de la 

pàgina. Per a això s’ha buscat una tipografia amb serifa en la que les seves majúscules 

ens oferissin una bona llegibilitat.
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ANNEX 1: Estructura d’arxius de l’entrega del TFG
Dins de l’arxiu .zip de l’entrega del Treball Final de Grau hi trobem:

• L’arxiu FINAL_mem_Boix_Oriol.pdf: Aquest és l’actual arxiu que esteu llegint i conté 

la memòria del Treball Final de Grau.

• L’arxiu FINAL_present_Boix_Oriol.pdf: És l’arxiu on trobem la presentació del Treball 

Final de Grau.

• La carpeta FINAL_prod_Boix_Oriol: A aquesta carpeta trobem tots els arxius que 

componen el lloc web que es presenta com a projecte. Dins de la mateixa hi ha:

• La carpeta disseny: On hi trobem els documents de disseny per al projecte 

(diagrames de navegació, wireframes i les propostes visuals de disseny gràfic).

• La carpeta base_de_dades: Amb la base de dades del lloc web.

• La carpeta codi_font: Amb tots els arxius font que composen el lloc web que 

podem veure a http://www.rafazaragoza.com. 

• La majoria d’arxius dins d’aquesta carpeta son els arxius font del CMS Wordress 

i els seus plugins i no els he desenvolupat personalment. Els arxius 

desenvolupats per mi, com he comentat a la memòria, són els de la plantilla i els 

podem trobar a: \wp-content\themes\rafazaragoza_2012\

• Per motius d’espai, les imatges, vídeos i arxius d'àudio de cada post (els 

objectes de contingut, no de disseny) no s’han inclòs. Es poden trobar al 

servidor, a la ruta \wp-content\uploads\
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ANNEX 2: Evolució del lloc web al llarg del projecte
Home page original, Wordpress 2.8.4
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Home page amb el nou wordpress i la nova estructura de contingut, 
Wordpress 3.3.2
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Home page amb la nova plantilla, Wordpress 3.3.2
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Interior d’una entrada original, Wordpress 2.8.4
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Interior d’una entrada amb la nova plantilla, Wordpress 3.3.2
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Gestor de continguts, Wordpress 2.8.4

Grau Multimèdia 2011-2012, UOC, Treball Final de Grau: Memòria

Oriol Boix Gonzàlez 56



Gestor de continguts, Wordpress 3.3.2

Grau Multimèdia 2011-2012, UOC, Treball Final de Grau: Memòria

Oriol Boix Gonzàlez 57



ANNEX 3: Recursos utilitzats
Tots els recursos utilitzats en aquesta memòria i aquest projecte han estat dissenyats/

desenvolupats/escrits per mi, Oriol Boix Gonzàlez, exeptuant:

• Els logotips de les xarxes socials, utilitzats com a enllaç a les mateixes, que s’han 

utilitzat al disseny del lloc web, que pertanyen a les empreses propietàries de les xarxes 

socials.

• Els textos dels articles del lloc web, que han estat escrits per Rafael Zaragoza, el 

propietari del lloc web.

• El sistema de gestió de continguts Wordpress que és distribuït sota una llicència GPL: 

http://wordpress.org/about/license/

• Els plugins explicats a l’apartat Noves funcionalitats i plugins.

• El framework de Javascript jQuery que és distribuït sota una llicència MIT o GPL: 

http://jquery.org/license
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