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y tu medicina sea tu alimento”
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1. INTRODUCCIÓ

augment de l’interés pel consum de 

productes saludables i ecològics.

augment de la conciencia de les persones en 

vers la resta d’animals

necessitat d’aquests consumidors per 

trobar aquests tipus de productes en una 

plataforma online



2. fases del projecte

investigació planificació arquitectura disseny

Cerca 
d’informació. 

Revisar llocs 
semblants. 

Veure punts forts 
i febles de la 
competència.

Entendre les 
necessitats del 

client.

Definir propòsit 
del lloc web.

Definir temes i 
continguts.

( Tot en base al 
Branding brief )

Crear mapa 
d’arquitectura de 

la informació.

Comprendre el 
missatge a 
comunicar.

Establir 
funcionalitats 
dels usuaris.

Definir elements i 
colors del lloc 

web.

Desenvolupar les 
diferents pàgines.

Dissenyar els 
prototips finals.



3. objectius

objectius principals

Analitzar un cas real i donar una solució 
mitjançant el disseny d’una interfície web.

Planificar i estructurar un projecte des de la seva 
base.

Realitzar un disseny estèticament agradable.

Adaptar el disseny a una versió responsive

Dissenyar elements amb una experiència d’ús 
agradable.



4. escenari

context social

Augment del nombre de persones interessades en una 
alimentació saludable.

Dificultat per trobar certs productes a les principals botigues.

Posar a l’abast del clients tots aquest tipus de productes a 
través de la tenda online.



4. escenari

context econòmic

Fort creixement en els últims anys i una font d’ingres segura.

Espanya  -> Volum de compra: 14,160 milions €.

Global  -> Volum de compra: 1.552 bilions $.

La compra mitja que es 
realitzar per Internet 
arriba ja als 848 €.

A Catalunya es preveu 
que els ingresos 
s’arribin a triplicar



4. escenari

context económic

Infografia Ecommerce Europe Dades Globals Ecommerce 2013



4. escenari

context tecnològic

Llenguatges actuals utilitzats per al disseny web responsive



Foundation

4. escenari

context tecnològic

Frameworks actuals més utilitzats per al disseny web responsive

Skeleton



4. escenari

context tecnològic

Filosofia Mobile First
Media Queries

Estructura flexible



4. escenari

context visual - Tendències

Imatges molt grans



4. escenari

context visual - Tendències

Disseny minimalista



4. escenari

context visual - Tendències

Navegació per fotografies



4. escenari

context visual - Tendències

Capçalera fluctuant



5. continguts 

Disseny Corporatiu

Disseny de la interfície

Imagotip de la marca (Logotip + Isotip) 

Fonts tipogràfiques

Gamma cromàtica

Sketches

Wireframes versió ecriptori i mòbil 

Prototips pixel perfect



6. metodologia

1 2 3 4 5
kickfood

del 

projecte

arquitectura 

de la 

informació

wireframes tests prototips



6.1. kickoff del projecte

Llistat tasques



6.1. kickoff del projecte

Planificació 15 Septembre - 28 Octubre



6.1. kickoff del projecte

Planificació 29 Octubre - 13 Gener



6.2. Arquitectura de la informació

Diagrama organització web



6.3. wireframes

Sketching



6.3. wireframes

wireframe pàgina inici



6.4. tests

Perfils dels usuaris:

       Usuari A: home, 25 anys, estudiant.

       Usuari B: dona, 40 anys,  venedora.

       Usuari C: home, 60 anys, jubilat.

Aquest test va ser puntuat segons el següent barem: 

5 – Tasca realitzada correctament, en el temps per sota de l’estimat.

4 – Tasca realitzada correctament, en el temps estimat.

3 – Tasca realitzada correctament, però amb un temps per sobre de l’estimat.

2 – Tasca realitzada a mitges, l’usuari no ha acabat de concretar la tasca.

1  – Tasca no realitzada, però l’usuari anava ben encaminat.

0 – Tasca no realitzada, l’usuari no sabia com fer-ho.



6.4. tests

Tests realitzats a persones de diferents perfils



6.5. prototips 

evolució



6.5. prototips 

prototips definitius - versió escriptori



6.5. prototips 

prototips definitius - versió mòbil



6.5. prototips 

responsive design



6.5. prototips 

elements destacats



6.5. prototips 

taula justificacions



7. perfils d’usuari

Home / Dona 
Edat 25 - 60 
Nivell socioeconòmic mig/alt

On? Qualsevol espai
Quan? Moments lliures
Entorn? Bona conexió i tranquilitat

Comprar productes
Rebre informació

Context d’ús

Tasques

Característiques



8. usabilitat / Ux

Principis aplicats

1 remarcar i fer evidents els elements 
i enllaços que siguin clicables

2 referencia a cadascuna de les 
pàgines la pàgina d’inici

3 crear jerarquies visuals que 
agrupin el contingut

4 aplicar espais en blanc entre elements
per ajudar a la identificació d’aquests

5 crear formularis simples que no 
demanin molta informació a l’usuari

6 compatibilitat amb els principals
navegadors i dispositius

7 incloure dades de contacte visisbles

8 dissenyar el lloc web segons les 
característiques dels usuaris

9 incloure un buscador en la barra de 
navegació

mostrar l’estat del sistema per 
proporcionar un feedback a l’usuari

11

10

seguir uns estàndars consistens entre 
totes les pàgines

12 preveure els errors i mostrar missatges 
d’ajuda un cop s’ha comès un



Pressupost per a tots els conceptes del projecte

9. pressupost



10. conclusions

web responsive

boostrap

prestashop

mobile first

línia gràfica

aspectes visuals



precs i preguntes ?¿
“Sólo el saber te 

hará libre”



? Gràcies per la vostra 

atenció,

que tingueu bona salud i 

bons aliments.

Víctor Lavilla Mediero


