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Introducció
El present document és la presentació 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.

El projecte ha consistit en el desenvolupament d‘una nova versió del lloc web per al 

guitarrista Rafa Zaragoza i la completa documentació del procés de creació i implementació 

del mateix en una memòria. 

Motivació. 
Per què s'ha escollit aquest projecte.

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.

He escollit 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.

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

Oriol Boix Gonzàlez 4

http://www.rafazaragoza.com
http://www.rafazaragoza.com


També permet, pel fet de ser un encàrrec real, que les conclusions extretes no siguin 

especulatives si no que s'emmarquen en la problemàtica real d’un projecte professional. 

A més, m’ha permès aprofundir en el meu coneixement del CMS Wordpress, de les 

metodologies àgils i millorar les meves capacitats en les darreres tendències en el disseny 

web (html5, css3, responsive design...). 

Característiques tècniques. 
Quina tecnologia i quines eines s'han utilitzat per dur a terme el projecte, per què 

aquestes i no unes altres, quins avantatges i inconvenients s'han trobat usant 

aquestes eines.

Solució tecnològica adoptada
Per a la realització del lloc web, hem utilitzat un Sistema de gestió de continguts (CMS) 

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.), hem escollit 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 ha 

facilitat molt la tasca a l’hora de fer el trasllat de contingut al nou lloc web i ha reduït  

extremadament la corba d’aprenentatge del programari per al client, qui publicarà 
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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 té, com l’antiga versió, 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.

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 tal de 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 he desenvolupat una plantilla totalment personalitzada que adapta Wordpress 

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

en PHP de Wordpress per al desenvolupament de plantilles.

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

encara no és estàndard segons l’organisme regulador d’HTML, la W3C (http://www.w3.org/), 

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

fins a la versió 9 no suporta correctament HTML5) no interpreten les noves especificacions 

d’HTML, hem utilitzat el Javascript del projecte de codi obert html5shiv (http://

code.google.com/p/html5shiv/) que, amb un condicional al head de la nostra plantilla re-

interpreta l’html per a la correcta visualització en aquests navegadors.

CSS3
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. Així doncs, per a treure profit d’aquestes propietats als 

nous navegadors, per al desenvolupament de la plantilla hem utilitzat part de les propietats 

de la versió 3 de CSS. 

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

navegadors antics (especialment Internet Explorer, de nou) interpretin correctament les 

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 en 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.

Responsive Design
Especial menció 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 queries (http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/) 

de CSS3.
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Javascript
Hem utilitzat 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.

Desenvolupament del projecte. 
De quina manera s'ha avançat en el projecte, fites més importants, problemes que 

s'han trobat, canvis sobre la idea original, canvis en la planificació original.

Per a la gestió i planificació del projecte hem utilitzat SCRUM, una metodologia àgil. 

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. 
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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. 

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 programari (http://www.agilemanifesto.org). 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 s’ha desenvolupat utilitzant una 

metodologia àgil: l’SCRUM.

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

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

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

Oriol Boix Gonzàlez 9

http://www.agilemanifesto.org
http://www.agilemanifesto.org


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.

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. 

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.

Comentaris sobre el desenvolupament
L’elecció de la metodologia ha resultat ser encertada i ha permès la flexibiliat esperada.

Per exemple, el desenvolupament de totes les diferents versions del CSS per al responsive 

design no estava planificat des del principi i no ho hauriem pogut implementar si haguessim 

utilitzat una metodologia no àgil.
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El fet que el client fos una única persona ha fet molt àgil la comunicació i el desenvolupament 

del projecte ha estat molt eficient.

Fites importants
Per al projecte han estat fites importants:

• 30/03/2012: Recollida de requeriments, la definició inicial necessària per al projecte, així 

com la creació del Product Backlog.

• 16/04/2012: Demo de la nova arquitectura de la informació.

• 30/04/2012: Demo i aprovació del nou disseny visual.

• 14/05/2012: Demo on es presentava:

• L’actualització de la versió de Wordpress al lloc web i la implementació de la nova 

estructura de continguts.

• La publicació de la nova plantilla.

• La implementació de totes les noves funcionalitats.

• 10/06/2012: Entrega final del Treball Final de Grau i tota la documentació. 

Visió final. 
Què ha quedat per fer? Què t'hagués agradat afegir? Proposaries ara el mateix 

projecte? Quina part del Grau has usat més per fer el projecte? Què has après fent-

ho?

Els requeriments del projecte s’han acomplert dins de la planificació i he tingut temps de pulir 

detalls així com millorar la implementació del disseny de la plantilla al respecte de les 

propostes gràfiques presentades al client. 

Com he comentat anteriorment en aquesta presentació, aquest projecte m’ha permès 

millorar els meus connexiements de Wordpress, de metodologies àgils i les meves habilitats 

com a dissenyador web i d’interacció. Així doncs, no dubtaria en presentar el mateix 

projecte. 

Les competències del Grau Multimèdia utilitzades per al desenvolupament del projecte han 

estat:
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• Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.

• Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les 

competències professionals.

• Capacitat per innovar i generar noves idees.

• Capacitat per planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.

• Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint 

en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

• Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i 

aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.

• Capacitat per a concebre i elaborar guions de productes interactius multimèdia d'acord 

amb els llenguatges i les tècniques adequades.

• Capacitat per a crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació 

multimèdia fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un 

llenguatge formal.

• Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes 

d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.

• Capacitat per a fer servir de manera adequada els llenguatges de programació i les 

eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions.

• Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals 

d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.

• Capacitat per a implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari 

multimèdia.

• Capacitat per a distribuir continguts multimèdia de manera eficient per mitjà de les 

diferents plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.).

• Capacitat per atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat 

de productes multimèdia avaluant de forma precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i 

les alternatives tecnològiques disponibles.
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Imatges de l’evolució del lloc web al llarg del projecte
Wireframes i la nova arquitectura de la informació
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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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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

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

Oriol Boix Gonzàlez 21



Gestor de continguts, Wordpress 2.8.4
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Gestor de continguts, Wordpress 3.3.2
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