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Abstract 

 
There is a tangible feeling of frustration when it comes to learning English as a primary student in the 

Spanish educational system. The need to incorporate new tools to reinforce traditional methods 

evidences the opportunity lying upon academic departments. 

 

Whilst submerged in a digital era, new generations of students demand their learning needs to be met 

by means of incorporating games, challenging tasks, tablets and applications into their classroom, in 

search of a better understanding of the English world. Such demands have triggered the present study. 

 

This way, designing an iPad interface for students to play within an English atmosphere, could only be 

the outcome of a series of steps such as: getting acquainted with the learning needs and psychological 

background of this specific demographic; laying out the different stages of a visual surface which invites 

to experiment and discover; testing the results at several points of the development in order to receive 

valuable feedback; and last, but not least, connecting all the playing activities in the interest of cohesion. 

 

The results will reflect on a consistent system which facilitates the creation of studying habits and 

provides students with a digital tool they can interact with at ease. By stating so, it must be made clear 

that the results of this study signal the path Graphic Interface Design and User Experience needed to 

walk on alongside, in order to adapt to the learning needs of a digital generation. 
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Resum 

 
Hi ha un sentiment de frustració tangible pel que fa a l’aprenentatge de la llengua anglesa per part dels 

alumnes de primària del sistema educatiu espanyol. La necessitat d’incorporar noves eines de treball 

per tal de reforçar els mètodes tradicionals evidencia una oportunitat pels departaments acadèmics. 

 

Submergides en una era digital, les noves generacions d’alumnes requereixen que les seves 

necessitats d’aprenentatge siguin satisfetes mitjançant la incorporació de jocs, tasques d’interès, 

tauletes digitals i aplicacions dins de l’aula; tot això, en la recerca d’una millor comprensió del món de la 

llengua anglesa. Aquests requeriments constitueixen el motiu principal d’aquest estudi.  

 

Llavors, el disseny d’una interfície per a iPad que permeti que els alumnes juguin dins d’una atmosfera 

pròpia de la llengua objectiu, esdevé només el resultat d’una sèrie de passos com són: familiaritzar-se 

amb les necessitats d’aprenentatge i el context psicològic del públic objectiu; prospectar les diferents 

etapes d’una interfície visual que convidi a experimentar i descobrir; testar els resultats en les seves 

diverses instàncies de desenvolupament per tal d’obtenir una realimentació valuosa; i, per últim, però 

no menys important, connectar totes les activitats per tal de cohesionar-les. 

 

Els resultat final consistirà en un sistema robust que facilitarà la creació d’hàbits d’estudi i que proveirà 

als alumnes amb una eina digital per a interactuar-ne amb fluïdesa. Sostenint aquesta hipòtesi, s’ha de 

subratllar que els resultats del present estudi senyalaren el camí que el Disseny Gràfic d’Interfícies i 

l’Experiència d’Usuari hauran de recórrer en conjunt, si el que volen és adaptar-se a les necessitats 

d’aprenentatge de les noves generacions.   

 

Paraules clau 

 

Interfície, Experiència Usuari, Aplicació Joc, iPad, Metodologia Tasques, Ensenyament Anglès 
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Notacions i Convencions 
 

Aquesta memòria està escrita en Arial i distingeix els diferents continguts de la següent manera: 

 

• Negretes a 20 punts per als títols de capítol 

• Negretes a 13 punts per als títols de secció 

• Negretes i itàliques a 10 punts per a les sub-seccions 

• Itàliques a 10 punts per a paraules en llengües estrangeres  

• Normal a 10 punts per a la resta del text explicatiu 
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Capítol 1: Introducció 

1. Prefaci 

El present projecte neix fruit de diverses àrees de coneixement, àrees de treball individual i/o col·lectiu 

on els resultats obtinguts han estat motiu d’una reflexió personal i una recapta d’informació 

professional valuosa. 

 

Per una banda, llavors, es farà una breu descripció de motius de caire professional, i d’algunes de les 

experiències que han motivat el desenvolupament d’aquest estudi: 

 

• L’ensenyament de la llengua anglesa per a alumnes de primària al llarg de gairebé 15 anys. 

Dins dels diferents tipus i edats que pot tenir l’alumnat, el sector infantil continua essent la font 

d’experiències i moments d’introspecció que es distingeix d’altres grups socials per les seves 

peculiaritats i dificultats – però també per les seves gratificacions. On l’anàlisi que es fa darrera 

de cada classe i de cada curs, serveix per créixer professionalment. 

 

• De forma paral·lela, hi ha hagut la possibilitat d’estructurar diversos plans d’estudis acadèmics, 

així com el contingut d’un llibre de text infantil per a la seva posterior edició. En aquesta situació 

en particular, el tipus d’aproximació es va enfocar més en la part teòrica de la metodologia, no  

en el resultat visual. L’oportunitat de treballar amb la teoria des de dins, ha significat un canvi 

en la percepció de com funciona l’adquisició d’una altra llengua en les edats primerenques.   

 

• Pel que fa al desenvolupament visual propi de la metodologia, cal mencionar la col·laboració 

amb altres il·lustradors i dissenyadors visuals per a produir les imatges de diversos llibres de 

text d’ensenyament de la llengua anglesa. Abans que les aplicacions per a mòbils i tauletes 

apareguessin en el mercat, ja es treballava amb materials didàctics tradicionals i que es 

preparaven seguint unes pautes definides per certes tècniques d’aprenentatge, per les 

habilitats individuals, pels diversos perfils d’intel·ligència emocional (Mayer; Caruso, 2000), 

pels tipus de motivació, etc., de l’alumnat a nivell de primària. És per això que ha sorgit un 

interès personal en traslladar tots aquests coneixements cap a un mitjà digital. 

 

Com es pot percebre segons es llegeixen els punts anteriors, és el treball vocacional el principal motor 

que atorga un grapat de vivències  que, si són aprofitades, ajuden a millorar el rendiment tant del 

professorat, com de l’alumnat. Hi ha per tant, un gran interès en coadjuvar en la millora d’aquest 

rendiment, en col·laborar, en trobar solucions adients que facin servir les noves tecnologies per a 

reptes que no són nous. 

 

Aquests aspectes donaran una solució a la imperant necessitat que hi ha a les aules a nivell de 

primària d’incorporar noves formes de fer, que permetin que l’alumnat interactuï amb la llengua 
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anglesa, que l’utilitzi per desenvolupar-se en les tasques que es porten a terme cada dia. Si bé és cert 

que en l’actualitat hi ha una gran varietat de materials didàctics per l’ensenyament de l’anglès, també 

és veritat que les noves tecnologies ocupen un espai encara per fer eclosió dins les aules (Ministerio de 

Educación, 2011).   

 

Resulta irònic que gran part de l’alumnat a nivell de primària tingui accés i un ampli domini de les noves 

tecnologies, i que encara no s’hagi explorat prou dins d’aquest àmbit per fer de la llengua anglesa un 

pont comunicatiu que resulti natural. Hi ha situacions que es poden associar a aquest fenomen i que 

queden enumerades a continuació:  

 

1) La inclusió d’una infinitat de materials didàctics que es venen com a la darrera novetat (i que no 

ho són). 

 

2) La ràpida expansió del mercat de les acadèmies d’idiomes, on moltes vegades es lucra amb 

les expectatives dels clients potencials, pensant més en treure beneficis econòmics que no pas 

acadèmics. 

 

3) La proliferació de metodologies i tècniques d’ensenyament que prometen resultats gairebé 

immediats amb una quantitat d’esforç i implicació mínima.  

 

4) També hi ha les metodologies que prometen revolucionar el mercat i atorgar resultats ràpids i 

eficients, i que són una versió comprimida i/o adaptada d’una metodologia gairebé obsoleta. 

 

5) El desconeixement per part dels pares sobre les millors opcions pels seus fills, segons el seu 

tipus de motivació, el seus requeriments basats en la seva intel·ligència emocional, els seus 

interessos, etc. 

 

6) La baixa o nul·la implicació dels pares en el desenvolupament acadèmic del seus fills. 

 

7) La manca d’informació que hi ha tant en els pares, com en els col·lectius d’ensenyament, de 

noves formes de fer, de tenir una curiositat de descobrir altres alternatives amb les quals 

treballar. 

 

8) La resistència a la tecnologia per part de certs sectors del sistema educatiu. Sembla irònic que 

la tecnologia sigui cada dia més comú en diversos objectes i per a finalitats cada vegada més 

variades, i que al moment de voler-la incorporar en l’àmbit educatiu, encara hi hagi certa 

resiliència que podria ser causada per la por d’haver d’aprendre solucions innovadores, o per 

una simple negativa en adoptar noves eines de treball. Al final, les raons són simples: si fer-ho 

així ha funcionat durant tots aquests anys, perquè s’haurien de canviar les regles del joc? 
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9) I per arrodonir aquesta llista de possibles causes, ens trobem la situació econòmica actual, 

element que empeny a molts pares a triar el curs més barat per sobre d’altres opcions, que tot 

i no ser les més assequibles, sí aposten per arriscar i prendre’s la feina de manera 

professional. 

 

Aquests són solament uns quants exemples d’una llarga llista de factors que han aparegut recentment, 

i que en comptes d’ajudar a escollir un currículum aclaridor a l’hora d’estudiar la llengua anglesa, han 

confós encara més als interessats. Sembla que hi hagi hagut un creixement incommensurable en la 

quantitat i no pas en la qualitat de les opcions que s’ofereixen actualment. 

 

Davant d’aquest escenari, és fàcil imaginar als pares per una banda, intentant  triar el millor sistema 

per a els seus fills; i per altra, als departaments acadèmics afanyant-se per seleccionar els materials 

curriculars que millor compleixen amb els programes educatius. A més, hi ha un èmfasi excessiu per 

adoptar i homologar programes d’estudi d’altres països, ignorant el fet que les necessitats i el context 

psicosocial dels alumnes d’aquest país són molt diferents (Barcelona, 2011). Es pot percebre que hi ha 

una mena d’interès en homologar i no pas en entendre com funcionen les coses en un context local.  

 

Doncs bé, les motivacions professionals que serveixen de base per aquest estudi, i la problemàtica 

actual que l’àmbit en qüestió travessa, convergeixen i esdevenen una oportunitat de proposar una 

solució. Aquesta solució es traduirà en el disseny visual d’una interfície d’una aplicació/joc per a iPad, 

on els diversos elements involucrats quedaren cohesionats per una disciplina que gaudeix d’un ressò 

en l’actualitat.     

 

El següent pas sembla clar, cal definir els lineaments sobre els quals el sistema de joc haurà de 

recolzar-se, farà falta fer una proposta d’activitats que exemplifiquin els objectius a assolir, es 

necessitarà estructurar un sistema de joc que sintetitzi de manera senzilla una varietat de disciplines de 

treball i que sigui atractiu visualment. Però abans de tot, s’haurà de portar a terme una revisió d’algunes 

propostes que existeixen en l’actualitat, per tal de trobar les solucions que han satisfet una necessitat, 

i per a detectar aquelles àrees que representen una oportunitat. 
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2. Definició 

El projecte consisteix en el disseny de la interfície d’una aplicació tipus joc per a iPad, que s’ha de 

recolzar en una metodologia específica per l’ensenyament de la llengua anglesa a nivell de primària.  

 

Dins d’aquest estudi, hi ha dos necessitats preponderants a satisfer: 

 

• La inclusió de la metodologia basada en tasques -TBLT (British Council, 2014; Willis, 1998; 

Calress 2002; Nunan, 2004), en un mitjà digital d’ús comú pel públic objectiu. 

 

• L’estructuració d’un sistema de joc que utilitzi la llengua anglesa com a vehicle comunicatiu. 

 

Segons els objectius que el present estudi conté i que s’estudiaran més endavant, caldrà tenir un 

coneixement previ de factors tals com: 

 

• La metodologia abans esmentada, tenint clara la necessitat d’adaptar els seus lineaments 

segons el públic objectiu, explotant les seves fortaleses i aprofitant les seves àrees 

d’oportunitat. 

 

• Els requeriments visuals pel disseny de la interfície, que haurà de funcionar com a punt de 

trobada entre els requeriments didàctics de la matèria en qüestió, i les necessitats de l’alumnat 

segons una sèrie de paràmetres cognitius i de psicologia de l’aprenentatge. 

 

• Una disciplina de treball que està gaudint de molt ressò en la actualitat: la ludificació (Werbach, 

2012). La qual és una àrea de coneixement que significa una òbvia distinció entre el joc 

purament lúdic, d’aquell tipus de joc on, a més del divertiment, hi ha certes regles que 

serveixen per aconseguir un objectiu en específic, resoldre problemes, interactuar de manera 

col·laborativa, generar hàbits (tema preponderant pel que fa a l’experiència d’usuari), motivar 

als jugadors (usuaris), reconèixer el seu esforç, crear una narrativa dins d’un sistema de joc, 

informar del progrés que es fa un cop s’assoleixen certes tasques, etc.  

 

Els resultats a obtenir consisteixen en la integració de noves formes d’interacció, dins del grup d’eines 

tradicionals per l’ensenyament de l’anglès. Això vol dir que aquest estudi aportarà un ventall de 

solucions visuals digitals que busquen incorporar-se als materials ja existents. 

 

En resum, la proposta resideix en la incorporació i validació de la metodologia basada en tasques, per 

a la seva posterior translació cap a un mitjà digital. Dins d’aquest procés, la ludificació aportarà 

tècniques de joc per generar hàbits, reflectint els resultats finals en el disseny d’una interfície d’una 

aplicació/joc per a iPad. 

  



Disseny d’interfície d’una aplicació per a iPad , com a suport de la metodol ogia  
basada en tasques, utilitzada en l’ensenyament de l ’anglès a nivell de primària. 

David Alejandro Domínguez Arellano  
 

Pàgina 13 de 77 
 

3. Objectius generals 

3.1 Objectius principals 

Objectius del producte: 

 

• Integrar la metodologia basada en tasques com a eina per l’aprenentatge de l’anglès, a les 

àrees de coneixement de la usabilitat, l’experiència d’usuari, el disseny gràfic, i la ludificació. 

 

• Facilitar la creació d’hàbits d’estudi dins del context lingüístic corresponent. 

 

• Implementar una interfície gràfica que faciliti la navegació dins d’una aplicació. 

 

• Confeccionar el disseny visual de la interfície d’una aplicació com a prototip per a una posterior 

implementació a major escala. 

 

Objectius per a l’usuari: 

 

• Gaudir d’una eina digital que promogui la creació d’hàbits d’estudi en relació a la llengua 

anglesa. 

 

• Obtenir un mitjà digital que faciliti l’aprenentatge de l’anglès mitjançant un sistema de jocs. 

 

Objectius personals: 

 

• Comprendre els factors psicològics que intervenen en la creació d’hàbits per tal d’utilitzar-los 

com a dinàmiques de treball. 

 

• Detectar les àrees d’oportunitat que el mercat local de les aplicacions del sector educatiu 

corresponent atorga. 

3.2 Definició de l’abast 

L’abast del projecte es defineix com: 

 

• Dur a terme unes enquestes per a perfilar les persones (jugadors/usuaris), en la recerca 

d’informació per a estructurar les activitats de l’aplicació. 

 

• Portar a terme el respectiu anàlisi preliminar de les propostes d’activitats. 

 

• Portar a terme els respectius tests d’usuari de la interfície gràfica de l’aplicació, en les seves 

diferents instàncies. 
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• El degut seguiment i control dels canvis, incidències, riscos i aprofitament d’àrees d’oportunitat 

per a la conclusió reeixida del projecte. 

 

Pel que fa als lliurables d’aquest abast: 

 

• Documents propis de les diverses etapes de la gestió d’un projecte: iniciació, planificació, 

execució, seguiment i control i tancament. Documents que sense seguir un format formal, 

donen la informació necessària per a portar a terme el projecte. 

 

Tanmateix, s’ha d’estipular que el projecte no inclou: 

 

• L’estudi de noves metodologies en l’ensenyament de l’idioma anglès. 

 

Pel que fa a l’abast del producte: 

 

• La redacció d’una memòria paral·lela al prototip, que reculli el desenvolupament de la interfície 

gràfica. 

 

• L’ elaboració d’una presentació paral·lela al prototip, que sintetitzi els principals aspectes del 

desenvolupament del projecte. 

 

• La confecció d’un prototip final com a resultat del desenvolupament del projecte. 

 

• La implementació d’un prototip d’interfície gràfica que permeti una navegació senzilla a raó del 

públic infantil. 

 

• La implementació d’un prototip que sintetitzi les principals funcions d’una aplicació a major 

escala. 

 

• La inclusió d’un conjunt d’activitats segons la metodologia basada en tasques que recolzi 

l’aprenentatge d’un idioma a través d’un mitjà digital. 

 

Pel que fa als lliurables d’aquest abast: 

 

• Una proposta d’interfície gràfica que inclogui diverses activitats en anglès per a un públic 

infantil. 

 

• Una memòria que reculli el desenvolupament de la interfície gràfica. 
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• Una presentació que sintetitzi els principals continguts del desenvolupament del projecte. 

 

El producte no inclou: 

 

• La implementació de tots i cadascú del elements interactius de la interfície gràfica. 

 

• Aspectes de programació per tal d’implementar les funcions definitives de la interfície 

gràfica. 

 

• L’abast total del contingut curricular inclòs a les activitats pròpies del prototip final. 
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4. Metodologia i procés de treball 

El present projecte consisteix en la validació d’una metodologia d’ensenyament específica, per tal 

d’incorporar un nou mitjà digital dins del ventall d’eines que s’utilitzen actualment per treballar la  

llengua anglesa. Aquesta incorporació ha estat abordada començant per portar a terme un anàlisi del 

públic objectiu, és a dir, donat que el que es busca és implementar un sistema de joc que generi hàbits 

d’estudi per part dels usuaris, ha calgut definir el seu perfil psicosocial abans de tot.   

 

Pel que fa a les metodologies de recerca de la informació, els recursos bibliogràfics corresponents als 

perfils d’usuari, han estat reforçats per les pertinents enquestes al públic objectiu. Aquesta primera 

aproximació ha donat pas a una etapa on s’han estructurat tant el diagrama de navegació, les activitats 

a implementar i les diverses pantalles a nivell d’esbós.  

 

L’escenari posterior ha consistit en delinear un prototip tipus Wireframe, per tal de començar a assignar 

un lloc i un paper específic als diferent elements visuals que constitueixen les diverses interfícies. Així 

mateix, el diagrama de navegació es va adaptar segons requeria el projecte en aquestes instàncies. 

 

Un cop s’ha tingut el Wireframe, es van portar a terme els corresponents tests d’usabilitat per tal de 

detectar les resolucions reeixides i les àrees de millora. 

 

En una etapa posterior, es va estructurar un prototip tipus Mock-up, el qual va permetre tenir una millor 

concepció del que seria el resultat final. El diagrama de navegació es va actualitzar segons es requeria. 

 

Tanmateix, es van a dur a terme els pertinents tests d’usabilitat del Mock-up, per tal de fer un 

seguiment de les observacions fetes durant el testatge  del Wireframe, i fer les modificacions 

necessàries. 

 

Segons els resultats d’aquest projecte, s’ha considerat la inclusió d’un apartat de conclusions i línies de 

futur on es senyalen les àrees d’oportunitat que un estudi d’aquesta mena representa. 
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5. Planificació 

L’annex C.1 presenta una planificació global dins la qual se situa el present projecte, entès com a 

model d’unitat a iterar. El projecte sencer compren un total de 8 unitats lectives on es fa la narrativa de 

com els Astronuts cauen a la Terra per accident, i de com han d’assolir una sèrie de tasques en anglès 

per tal de tornar al seu planeta.  

 

L’annex C.2 mostra una descomposició de la planificació específica del present projecte, és a dir, la 

segona unitat del contingut curricular sencer presentat a la planificació global. 
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6. Pressupost 

L’estimació del pressupost general del present projecte queda reflectit en la taula 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Taula 1: Pressupost necessàri pel present projecte 

 

Pel que fa a la dedicació de temps per a una única persona*: 

 

15 hores  Per setmana 

 

*Matins en horaris no laborals 

 

 

 

Descripció  Import  

Despeses per a papereria i material de dibuix €50.00 

Llicència pel programari per a generar el prototip en baixa resolució €81.50 

Pagament mensual del programari per a generar el prototip en alta 

resolució. Multiplicat per 3 mesos de desenvolupament. 

€98.80 

Pagament mensual del programari de disseny gràfic. Multiplicat per 4 

mesos de desenvolupament. 

€77.36 

Pagament anual per a la plataforma de capacitació UX/UI €70.00 

Desplaçaments per a portar a terme entrevistes i tests d’usuari. €90.00 
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7. Estructura de la resta del document 

A partir d’aquest punt, i tenint present la metodologia descrita per desenvolupar aquest projecte, la 

memòria farà un recorregut per aquests capítols: 

• Anàlisi  

o De l’estat de l’art de l’àmbit corresponent a un projecte d’aquesta mena. 

o Del públic objectiu i dels perfils d’usuari per tal de conèixer als individus finals. 

o De les definicions de les especificacions del producte, per explicar les bases teòriques 

que recolzen l’estructuració de les activitats implementades. 

• Disseny 

o Arquitectura de la informació i diagrames de navegació, on es pugui visualitzar la ruta 

de navegació del producte final. 

o Disseny gràfic i interfícies Lo-Fi, on es faci una revisió general dels personatges de 

l’aplicació i de les diverses pantalles que conformen una proposta d’interacció i 

navegació des de el Wireframe. 

o Disseny gràfic i interfícies Hi-Fi, que durà a terme una revisió dels estils gràfics 

implementats, així com un seguiment dels temes d’interacció i navegació. 

• Demostració 

o Instruccions d’us que permetran accedir al prototip Hi-Fi mitjançant un enllaç. 

o Prototip Lo-Fi, on es farà una connexió amb els corresponents arxius afegits a aquesta 

memòria, i que mostren les diverses pantalles del projecte a nivell d’esbós i del 

Wireframe. 

o Prototip Hi-Fi, on es farà la deguda connexió a l’arxiu corresponent a la presentació de 

les pantalles del Mock-up. 

o Tests, on es fa un seguiment dels resultats obtinguts de l’anàlisi fet pels usuaris, de les 

interfícies del Wireframe i del Mock-up. 

o Exemple d’us del producte, que consisteix en un diagrama bàsic per tal de portar a 

terme una navegació dins de l’aplicació. 
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• Conclusions i línies de futur 

o On es fa un anàlisi final dels resultats obtinguts i de les àrees d’oportunitat, que 

permetrien fer un seguiment d’aquest projecte dins del seu àmbit. 
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Capítol 2: Anàlisi 

1. Estat de l'art 

Tot i ser dos àrees de recent aparició, el desenvolupament d’aplicacions per a l’ensenyament de 

l’anglès i la ludificació com a eina per a generar hàbits, són elements fàcilment reconeixibles en 

nombrosos exemples disponibles al mercat actual. 

 

En el present estudi es farà una aproximació a tres aplicacions que compleixen amb el propòsit 

prèviament esmentat, el disseny de la interfície de les quals ha resolt de diverses maneres molts dels 

reptes que un projecte d’aquesta mena representa.   

 

El tercer cas d’aquest anàlisi se centrarà en una aplicació desenvolupada a València, per tal de situar 

els objectius a assolir en un mercat més pròxim. 

 

1.1 Playtime, British Council. Per a infants entre 6 i 11 anys. Per a iPad i iPhone 

Aplicació treta al mercat recentment (British Council, 2014), i que permet percebre com s’han resolt 

els seus reptes gràfics i interactius (figura 1). 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pantalla de l’aplicació Playtime 

 

A nivell de disseny visual, s’evidencia la utilització de colors plans i vius; formes bàsiques; la 

introducció dels personatges que acompanyen a l’usuari al llarg de les diverses activitats i una 

simplificació en la disposició dels elements. 
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Pel que fa a l’experiència d’usuari, els gràfics guanyen espai visual per sobre del text als botons; hi 

ha una divisió contundent entre la zona destinada a l’activitat lúdica i la zona dedicada als pares, 

on, per accedir-hi, cal resoldre una multiplicació matemàtica – solució ludificada per a una activitat 

tan senzilla com és posar una contrasenya. A més, des de la zona parental, es pot modificar 

l’idioma, desactivar els sons de fons i fer un seguiment del progrés dels nens. 

  

Hi ha una versió freemium (gratuïta), per a donar l’opció de compres de nous continguts del tipus 

in-app purchasing (compra des de la mateixa aplicació), o bé, mitjançant una subscripció mensual. 

El que és preponderant aquí, és que en cap moment s’enganya als nens per a què efectuïn una 

compra al prémer accidentalment una zona de la pantalla (Van der Merwe, 2012). 

 

A nivell de ludificació, l’aplicació fa un ús reeixit de les progression loops (iteracions progressives) 

(Werbach, 2013), dinàmiques que permeten a l’usuari moure’s des de les activitats amb un nivell 

de dificultat baixa, cap a les tasques de major dificultat. Per tal de mantenir un vincle entre l’usuari 

i l’aplicació, s’atorguen elements visuals per a què l’usuari decori l’escenari de les pantalles, 

suposant que l’alliberament d’aquests elements com si fossin badges (distintius), es traduirà en 

una major motivació per a romandre enganxat al joc (Abraham, 2014.)  

  

1.2 English Monstruo, Cambridge University Press. P er a iPad, iPhone, tablet Android i 

smartphone Android 

Aplicació basada en el Cambridge English Corpus (Cambridge University Press, 2015), que permet 

treballar les àrees gramaticals i de vocabulari on l’alumnat espanyol comet més errors en 

preparar-se per a les proves oficials d’aquesta universitat. És a dir, a còpia del registrament de  

milions de paraules que actualment conformen el corpus, la Universitat de Cambridge va lliurar al 

2012 aquesta aplicació per a treballar en el perfeccionament de l’anglès a nivell mitjà-alt, tenint 

com a objectiu el mercat de l’alumnat espanyol. 

 

English Monstruo és una sèrie de jocs dins d’un mateix joc. Els dissenyadors van transformar el 

logotip de la universitat en un parell de personatges que introdueixen i acompanyen l’usuari a 

través de les diverses activitats proposades (figura 2). La motivació que promou un determinat 

comportament, és important en temes de ludificació (Werbach, 2014).  

                                               

L’aspecte visual de la interfície recull components de disseny, experiència d’usuari i usabilitat  

esmentats a l’aplicació anterior. A més, Cambridge Monstruo comparteix la credibilitat de Playtime, 

presentant les instruccions per a cada activitat en anglès. És clar que es pot modificar l’idioma de 

l’aplicació, però l’accés a la configuració juga un paper secundari –el que més interessa són els 

jocs. 

 

 

 



Disseny d’interfície d’una aplicació per a iPad , com a suport de la metodol ogia  
basada en tasques, utilitzada en l’ensenyament de l ’anglès a nivell de primària. 

David Alejandro Domínguez Arellano  
 

Pàgina 23 de 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pantalla de l’aplicació English Monstruo 

 

Un altre punt fort d’aquesta aplicació és que permet connectar-se amb una xarxa social per a 

compartir l’avenç dels seus usuaris. Igualment hi ha un leaderboard (taula de classificacions), que 

mostra el rànquing de les millors puntuacions. 

 

Tanmateix, cal mencionar l’efectiu disseny dels nivells de complexitat de les tasques a la aplicació, 

obrint noves activitats un cop s’assoleixen reeixidament les inferiors en dificultat. 

 

En resum, tot i no ser una aplicació pròpiament per a reforçar el contingut curricular a nivell 

primària, Cambridge Monstruo gaudeix d’una solidesa en el seu plantejament a nivell conceptual i 

temàtic. Per altra banda, el disseny de la interfície de l’aplicació convida a navegar, a jugar, a 

romandre; tots tres, elements indispensables per aconseguir una bona experiència d’usuari.  

 

1.3 My life in English, ITBook. Per a infants entre  9 i 11 anys. Per a iPad, iPhone i Android  

Aplicació lliurada per una empresa valenciana i que es compon de diverses unitats temàtiques 

segons el vocabulari que es vulgui repassar (Europa Press, 2015). L’aplicació aposta per a què 

l’alumnat incrementi el seu domini del vocabulari anglès, mitjançant una sèrie de jocs on l’element 

de reforç és la utilització d’angloparlants (d’anglès britànic), que pronuncien les paraules 

treballades per a què l’usuari perfeccioni el seu accent.  

 

L’empresa que hi ha darrera My life in English pondera la filosofia del joc com a eina d’estudi, és a 

dir, tornem a parlar de crear experiències lúdiques per a generar hàbits i alhora, assimilar nous 

continguts (figura 3). 
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Figura 3: Pantalla de l’aplicació My Life in English 

 

El nivell de joc es pot triar des de bon començament entre tres escalafons: fàcil, mitjà i difícil. Cada 

escalafó consta a la vegada de nou jocs que condueixen cap a una prova final per a demostrar que 

s’han assolit els ítems lingüístics. Per arribar-hi, cal aconseguir totes les estrelles corresponents a 

cada nivell (badges). 

 

La família Twinnings són els personatges principals de l’aplicació, i que acompanyen a l’usuari en 

diverses activitats de la vida quotidiana. Aquestes se situen segons  temàtiques variades i es 

poden ampliar des de la mateixa aplicació -in-app purchasing. 

 

Un punt fort de l’aplicació és la personalització que fa de l’usuari abans de que comenci a jugar. 

L’usuari pot triar entre diversos integrants de la família Twinning, així com incloure la seva edat. Un 

altre factor que millora l’experiència d’usuari és la possibilitat de competir amb altres jugadors dins 

l’aplicació, generant-se així un rànquing amb les puntuacions de cadascú. 

 

El treball gràfic torna a consistir en colors plans i composicions senzilles. Els traços són obra de 

l’il·lustrador Nacho Gallach. Pel que fa a la navegació, l’usuari sap en tot moment en quina pantalla 

es troba i com sortir cap a altres pantalles, evitant així cap sensació de frustració durant la 

interacció.  

 

Ara bé, hi ha diverses àrees d’oportunitat que l’aplicació podria aprofitar: facilitar l’accés a la 

configuració en cas que l’usuari vulgui modificar certs elements com poden ser desactivar els sons 

de fons i/o presentar el contingut de les pantalles exclusivament en l’idioma anglès. Però des d’una 
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perspectiva general, My life in English reuneix els requisits indispensables pel disseny d’una bona 

interfície d’usuari.   

 

1.4 Resum de les comparatives 

Com a conclusió, s’han presentat tres exemples diferents d’aplicacions que han aconseguit un èxit 

a diversa escala, segons les finalitats amb les quals han estat concebudes i depenent del mercat 

objectiu de cada una. L’estudi del disseny de les seves interfícies dóna una perspectiva general de 

com s’han solucionat els reptes concernents primordialment a la experiència d’usuari, la creació 

d’hàbits, l’assoliment de continguts curriculars i la usabilitat. 

 

L’estat de l’art s’ha treballat començant des d’un radi global fins a ubicar-se en un cas més proper, 

per tal de denotar les àrees d’oportunitat que aquest mercat atorga. És cert que s’ha fet molt per 

millorar les tècniques i continguts a nivell local, però encara sembla que hi ha una certa 

dependència, una por en deixar totalment enrere la llengua materna al moment d’estudiar anglès 

(Ibáñez, 2015). Igualment, cal fer més exploració del cúmul d’eines que permetrien portar 

l’ensenyament de la llengua anglesa basada en tasques, cap a un mitjà digital.  

 

Aquest nínxol de coneixement esdevé el motiu d’aquest projecte. Un projecte que busca proposar 

un disseny d’interfície adient al desafiament que suposa dominar una llengua estrangera en 

particular. 
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2. Públic objectiu i perfils d'usuari 

L’alumnat de primària comprès entre els 8 i 10 anys es caracteritza per comptar amb individus que: 

 

• Gaudeixen essent reconeguts com els grans experts. 

 

• Aprenen mitjançant un sistema de prova i error més que per revisar les instruccions de les 

tasques a fer. 

 

• Raonen sobre les diverses vessants amb les quals podrien resoldre un problema en concret. 

 

• Gaudeixen davant els reptes que representen una major complexitat i domini de les eines 

digitals. 

 

• Comencen a adonar-se que els adults no són sempre la única font de coneixement per 

respondre els seus dubtes. 

 

• Prefereixen posar en dubte les regles establertes, així com inventar-se les seves pròpies 

normes, generar idees i instruccions. 

 

• Confien en les habilitats interpersonals i no temen relacionar-se amb altres individus a través 

de la xarxa. 

 

• Són conscients de l’empara que dóna internet davant les dades personals que puguin 

compartir a la xarxa. 

 

Aquesta és una aproximació al perfil d’usuari objectiu al que va dirigit el disseny de la interfície d’aquest 

projecte (Levin, 2014).  

 

Una altra descripció d’aquest públic objectiu va ser portada a terme per Jean Piaget (Levin, 2014), i 

ubica aquest grup demogràfic dins d’una etapa de desenvolupament que va anomenar “període 

d’operacions concretes”, i que bàsicament consisteix en que: 

 

• Els infants tenen l’habilitat d’aplicar el raonament d’una situació en concret en una situació més 

general. 

• Apliquen la lògica per a resoldre problemes sense tenir la necessitat directa d’interactuar amb 

els objectes. 

• Encara no han adquirit la capacitat de raonar de forma deductiva. 
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• Classifiquen i categoritzen idees. 

• Entenen els passos d’un procés i són capaços de canviar-ne l’ordre. 

 

2.1 Exemples de persona/jugador 

 

Nom : Ingrid 

Edat : 10 anys 

Persona/Jugadora : La Ingrid viu amb els seus pares i la seva germana  a 

Celrà. La Ingrid es passa una mitjana de 8 hores setmanals fent feina 

relacionada amb l’anglès, ja sigui a la seva escola, en els deures o en 

activitats extraescolars. Fa un ús habitual de les noves tecnologies, i li agrada 

aprendre coses noves sobre internet i la interacció amb altres companys de classe (Hangouts).  

 

Scenario : És un dimarts a la tarda i la Ingrid ha convidat a casa a dues amigues, totes tres 

volen descobrir la nova aplicació que els seus llibres d’anglès inclouen. La descarreguen a 

l’iPad dels pares i comencen a interactuar intuïtivament per tal d’esbrinar el seu funcionament.  

 

Nom : Júlia 

Edat : 9 anys 

Persona/Jugadora : La Júlia viu amb els seus pares i el seu germà a Girona. 

La Júlia te certes dificultats amb l’aprenentatge de l’anglès i no li agrada 

massa treballar amb fitxes i llibres. Sap utilitzar les noves tecnologies 

hàbilment i gaudeix relacionant-se amb els companys a través de la xarxa. A 

més a més, li agrada interactuar amb altres jugadors dins les aplicacions que utilitza 

normalment. 

 

Scenario : És un divendres després de classes i la Júlia es reuneix a casa d’una amiga que li 

vol mostrar com ha superat un nivell de l’aplicació que venia inclosa amb els llibres de text 

d’anglès aquest any. La Júlia s’interessa en l’aplicació donat que la recomanació ve d’un 

company. 

 

Nom : Eduard 

Edat : 9 anys 

Persona/Jugador : L’Eduard viu amb el seu pare i el seu gos en un pis a 

Girona. L’Eduard gaudeix les estones que comparteix jugant amb el seu pare, 

qui s’involucra de ple en les activitats didàctiques del seu fill. L’Eduard 

prefereix els còmics a les novel·les, la qual cosa reflecteix la seva predilecció 

per els gràfics per sobre dels text. També li agrada dibuixar i fer preguntes per comprendre el 

món que l’envolta.   
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Scenario : És un cap de setmana i com a cada dissabte l’Eduard i el seu pare comparteixen 

una estona jugant a l’iPad. L’Eduard explica al seu pare que el dia abans a classe els van 

presentar una aplicació nova que va amb el llibre d’anglès. 

 

Nom : Enric 

Edat : 10 anys 

Persona/Jugador : L’Enric viu amb els seus pares i la seva germana en una 

casa a Riudellots de la Selva. L’Enric gaudeix llegint revistes relacionades amb 

la descoberta de la naturalesa i practica diferents esports que li permeten 

socialitzar. El seu pare és mestre i s’implica en totes les activitats escolars del 

seu fill.  

 

Scenario : És un dimecres a la tarda i l’Enric ha acabat el seu entrenament amb l’equip de 

bàsquet, i tot seguit marxa cap a casa d’un amic perquè han quedat per a reptar-se, per tal de 

veure qui aconsegueix superar un nivell de certa complexitat dins l’aplicació d’anglès dels seus 

llibres.  

 

Aquests quatre exemples de perfil prenen en consideració tant aspectes de la persona com a usuari, 

com aspectes de l’usuari com a jugador (annex E.1); tenint en compte la classificació feta per Richard 

Bartle (Toler, 2013), per a dividir els jugadors en quatre categories que no s’exclouen entre elles i que 

són: Killers (Assassins); Achievers (Aconseguidors de reptes); Socializers (Socialitzadors); i Explorers 

(Exploradors), (figura 4). 

 

Figura 4: Tipus de jugador segons la classificació feta per Richard Bartle 
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3. Definició de les especificacions del producte 

El conjunt d’activitats incloses en la unitat d’aquest projecte es basen en les capacitats i competències 

marcades per l’associació ALTE (Association of Language Testers in Europe), (ALTE, 2002). Aquestes 

competències defineixen els diferents nivells d’assoliment d’una llengua estrangera, i queden 

reflectides en el CEFR (Common European Framework of References for Languages), (Cambridge 

English, 2015). El nivell que correspon al present projecte és el A1- Breakthrough Level, el qual, a 

grans trets, descriu unes habilitats comunicatives bàsiques que es poden estudiar més a fons en la 

bibliografia inclosa (ALTE, 2002). 

 

Ara bé, la interacció amb les diverses interfícies de l’aplicació sencera, suposa la superació d’una sèrie 

de reptes al llarg de 8 unitats per tal de concloure de manera reeixida el seu cicle narratiu. 

 

La ludificació del sistema de joc consisteix en una unitat model que abasta diferents aspectes des de 3 

diverses vessants (Werbach, 2012): 

 

Taula 2: Aspectes inclosos pel que fa a la ludificació del projecte 

 

Pel que fa al contingut curricular, l’estructuració general de les activitats es basa en la superació dels 

nivells de complexitat baixa, per tal d’accedir a tasques més complexes. El recorregut que l’usuari farà 

li servirà per repassar a cada cicle dos activitats de vocabulari, subdividides segons el seu grau de 

complexitat, segons es mostra a la taula 3: 

Dinàmiques  Mecanismes  Components  

• Restriccions 

• Emocions 

• Narrativa 

• Progressió 

• Relacions 

 

• Reptes 

• Competició 

• Realimentació 

• Adquisició de recursos 

• Premis 

 

• Èxits 

• Avatars 

• Alliberament de 

contingut 

• Classificació 

(Leaderboard) 

• Nivells 

• Punts 

• Missions 

              Activitat  Subactivitat  

V
oc

ab
ul

ar
y 

PICK THE PICTURE 

PICK THE PICTURE A: 

 

El jugador premerà la 

imatge corresponent a 

la paraula mostrada. 

 

PICK THE PICTURE B: 

 

El jugador premerà dos 

imatges aquest cop, 

corresponents a les dos 

paraules mostrades. 
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Taula 3: Activitats de vocabulari i les seves subdivisions 

 

Per altra banda, les activitats gramaticals quedaran definides com: 

 

 

Taula 4: Activitats de gramàtica i les seves subdivisions 

 

Atès el caràcter del present projecte, com un model d’unitat dins d’una narrativa més extensa, s’ha 

d’entendre que les dinàmiques de joc es repetiran a cada unitat segons convingui. 

V
oc

ab
ul

ar
y 

SPELLING CONFUSION 

SPELLING 

CONFUSION A: 

 

El jugador premerà el 

requadre que contingui 

la paraula correctament 

escrita en relació a la 

imatge mostrada. 

 

SPELLING 

CONFUSION B: 

 

El jugador premerà el 

requadre que contingui 

la paraula correctament 

escrita amb relació a la 

imatge mostrada. La 

dificultat s’incrementa 

donat que es mostren 

tres possibles opcions 

aquesta vegada. 

 Activitat  Subactivitat  

G
ra

m
m

ar
 

STORYTELLING 

STORYTELLING A: 

 

El jugador ordenarà  

una frase que 

correspondrà amb la 

imatge mostrada. Es 

treballarà la sintaxis 

amb un nivell baix de 

dificultat. 

STORYTELLING B: 

 

El jugador ordenarà una 

frase que correspondrà 

amb la imatge 

mostrada. Es treballarà 

la sintaxis amb un nivell 

més alt de dificultat. 

 

EXTRA CHALLENGE 

EXTRA CHALLENGE 

A: 

 

El jugador contestarà 

una pregunta dins d’un 

temps limitat. 

 

EXTRA CHALLENGE B: 

 

Si la resposta a l’activitat 

anterior fos negativa, 

llavors es farà una 

segona pregunta de 

diferent índole. També 

amb un temps limitat. 
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Capítol 3: Disseny 

1. Arquitectura de la informació i diagrames de nav egació 

Es presenta el mapa de navegació definitiu (també en una versió més gran a l’annex C.3), que definirà 

la unitat model d’aquest estudi. Es diferencien pel seu color les activitats de vocabulari (en verd), i de 

gramàtica (en blau fosc), un cop s’entra a Mission of the day; les configuracions fetes dins de cada 

tasca; les pantalles de confirmació abans d’abandonar el joc sense completar-ho; i les pantalles amb la 

informació per a cada tasca. 

 

A primera vista el mapa representa certa complexitat de lectura; però un cop es navega per les 

diverses activitats, la interacció resulta fluida, mantenint el grau de complexitat segons necessita 

l’usuari/jugador objectiu. 
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2. Disseny gràfic i interfícies Lo-Fi 

2.1 Disseny preliminar dels personatges/esboços 

Abans de fer una descripció general dels personatges de l’aplicació, cal definir un storyline 

(historia narrativa), que corri al llarg de totes les unitats de l’aplicació i que constitueixi un marc 

contextual per aquest estudi. 

 

Aleshores, la presentació visual d’aquesta historia narrativa s’haurà d’incloure en la unitat 

introductòria de l’aplicació, quedant així fora de l’abast d’aquest projecte; però s’explica aquí per 

tal de poder introduir als personatges que tenen rellevància al llarg dels diversos apartats: 

 

“Durant un viatge de rutina, els tripulants d’una nau espacial es distreuen fent de tot menys 

maniobrar el seu vehicle, i cauen per accident en el planeta Terra. Gairebé sense gasolina i 

sense peces de recanvi, hauran de portar a terme un munt de tasques per a poder emplenar el 

dipòsit de gasolina i reparar la seva nau. Els Astronuts, com els anomenen al seu planeta, 

necessiten la teva ajuda per a resoldre els reptes que tenen per davant...et veus capaç de 

donar-los un cop de mà? Doncs som-hi!” 

 

Figura 5: Astronuts, personatges principals de l’aplicació 

 

Els Astronuts són un grup d’amics de robots i cadascú te diverses habilitats. Es pot intuir segons el 

seu disseny que dos d’ells son homes i dos més són dones. El seu nom serveix per a referir-se a 

l’aplicació d’aquest estudi i fa ús d’un joc de paraules, astro –referent a l’espai-; i nuts, paraula 

anglesa que vol dir “sonat”, “boig”.  

 

El disseny gràfic de les formes i els colors prospectats haurà de tenir una unitat visual, amb colors 

plans i formes bàsiques que s’estudiaren a detall en l’apartat corresponent als estils gràfics. 
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2.2 Usabilitat/UX 

Aquest anàlisi s’enfoca en les pantalles fixes del prototip com a Wireframe, per tant, l’aproximació 

que fa del tipus de navegació i interacció és a manera de proposta per a posteriorment 

implementar-la en el prototip Hi-Fi. 

 

Cal subratllar que en el cas de les pantalles repetides, es necessitarà consultar el mapa de 

navegació Lo-Fi (annex C.4), per tal d’ubicar les instàncies on les repeticions succeeixen, així com 

aquesta llista per a mirar la resta de números repetits: 

 

2.2.1 Proposta de navegació i interacció 

 

0. Splash Screen : pantalla introductòria de l’aplicació. 

 

1. Main Menu : pantalla principal en la qual es mostren les diferents opcions de navegació. 

 

2. Leaderboard : pantalla que mostra el rànquing d’un sector dels jugadors. 

 

2. Avatar selection : pantalla en la que els jugadors trien un personatge abans d’avançar cap 

a les opcions d’unitats (Mission: going back home). 

 

3. Settings : pantalla per ajustar la configuració de l’aplicació i des de la qual els jugadors 

accediran a la xarxa social (Space hub), exclusiva per als Astronuts. 

 

4. Support : pantalla per a què el jugador doni realimentació i es posi en contacte amb l’equip 

tècnic responsable de l’aplicació. 

 

5. Check progress : pantalla per a què el jugador pugui consultar el seu avenç. 

 

6. Erase progress : pantalla que preguntarà al jugador si desitja confirmar l’eliminació del seu 

progrés. 

 

7. Credits : pantalla amb els noms de l’equip tècnic darrera de l’aplicació.  

 

8. Mission: going back home : pantalla que mostra les unitats d’estudi a manera de 

missions. Les missions s’alliberen segons el jugador progressa en el joc.  

 

10. Mission of the day : pantalla per a una unitat en específic i en la que es mostren les dues 

activitats de vocabulari i les dues de gramàtica. 

11. Pick the picture : pantalla en la que es mostren els diferents nivells de la primera activitat 

de vocabulari. 
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12 i 16 Pick the picture. Activity A : pantalla amb les tasques corresponents a la primera 

activitat de vocabulari, amb una complexitat baixa. 

 

13, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 42, 47, 51, 55, 59, 64 i 68: Confirmation screen : pantalla de 

confirmació abans d’abandonar l’activitat sense haver-la acabat. Apareix quan es prem el botó 

per anar al Main menu o endarrere.  

 

14, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 56, 60, 65 i 69: In-game settings : panell que mostra les 

opcions d’àudio, ajuda i continuar jugant, i que es desplega des del costat dret sobre la pantalla 

de joc quan es prem el botó de control. 

 

15, 19, 23 i 27: Instructions . Pick the picture : pop-up screen que es mostra al prémer l’opció 

d’ajuda del panell abans esmentat. Consisteix en una pantalla amb les instruccions de joc per 

aquesta activitat. 

 

20 i 24: Pick the picture. Activity B : pantalla amb les tasques corresponents a la primera 

activitat de vocabulari, amb una complexitat alta. 

 

28. Spelling confusion : pantalla en la que es mostren els diferents nivells de la segona 

activitat de vocabulari. 

 

29 i 33: Spelling confusion. Activity A:  pantalla amb les tasques corresponents a la segona 

activitat de vocabulari, amb una complexitat baixa. 

 

32, 36, 40 i 44: Instructions. Spelling Confusion : pop-up screen que es mostra al prémer 

l’opció d’ajuda del panell in-game settings. Consisteix en una pantalla amb les instruccions de 

joc per aquesta activitat. 

 

37 i 41: Spelling Confusion. Activity B : pantalla amb les tasques corresponents a la segona 

activitat de vocabulari, amb una complexitat alta. 

 

45: Story telling : pantalla en la que es mostren els diferents nivells de la primera activitat 

gramatical. 

 

46 i 50: Story telling. Activity A : pantalla amb les tasques corresponents a la primera activitat 

gramatical, amb una complexitat baixa. 

49, 53, 57, 61: Instructions. Story telling : pop-up screen que es mostra al prémer l’opció 

d’ajuda del panell in-game settings. Consisteix en una pantalla amb les instruccions de joc per 

aquesta activitat. 
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54 i 58: Story telling. Activity B : pantalla amb les tasques corresponents a la segona activitat 

gramatical, amb una complexitat alta. 

 

62: Extra challenge : pantalla que introdueix un únic repte de dificultat especial. 

 

63: Extra challenge. Activity A : pantalla que mostra una pregunta. Depenent de la resposta, 

el jugador accedirà a la següent pregunta o bé, a la pantalla Extra challenge. Activity B. 

 

66 i 70: Instructions. Extra challenge : pop-up screen que es mostra al prémer l’opció d’ajuda 

del panell in-game settings. Consisteix en una pantalla amb les instruccions de joc per aquesta 

activitat. 

 

67: Extra challenge. Activity B : pantalla que es mostrarà quan la resposta de l’activitat A, del 

Extra challenge sigui negativa. I que consistirà en una pregunta amb tres possibles respostes. 
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3. Disseny gràfic i interfícies Hi-Fi 

3.1 Estils 

Els diversos estils gràfics de l’aplicació han estat dissenyats per a donar-li un caràcter específic, que 

a la vegada cohesioni la relació entre pantalles; faciliti la navegació i la usabilitat; convidi a explorar 

el sistema de joc i creï un hàbit per a interactuar amb el llenguatge objectiu mentre es juga. Els 

principals components gràfics queden explicats a continuació.    

 

3.1.1 Logotip 

 

El logotip de l’aplicació introdueix els elements gràfics i la paleta de colors utilitzats al llarg de les 

diverses activitats del joc. A més a més, atorga una continuïtat a la història de com els Astronuts 

van arribar al planeta Terra. 

 

El logotip rep al jugador/usuari a la pantalla splash i esdevé la transició visual entre aquesta 

pantalla i la del menú principal. Tanmateix, la imatge del món servirà com a botó per a tornar al 

menú principal, aconseguint així una unitat visual de tot el sistema. 

 

Per últim, cal assenyalar que el punt on la nau espacial s’ha estrellat correspon al punt geogràfic 

on viuen els jugadors/usuaris objectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6: Logotip de l’aplicació 

 

 

 



 

 

3.1.2 Paleta de colors 

 

Un del grans reptes del 

d’elements i pantalles, fent servir una paleta de colors bàsica. És a dir, l’aplicació destaca per l’ús 

que fa de 7 colors per a explicar en què consisteix el sistema de joc i com interactuen l

icones per a facilitar la usabilitat i la navegació.

                                                                                       

 

 

 

 

Els colors evoquen els jocs espacials del tipus 

mercat a finals dels 70’s. Paral·lelament, formen part de la tendència coneguda com a 

design (disseny web pla), (Rocheleau)

del color en videojocs com a 

trobant així l’harmonia entre els colors freds i càlids

         

3.1.3 Paleta tipogràfica, grandària i estils de fonts

 

Al llarg de l’aplicació el jugador/usuari trobarà els títols que assenyalen la seva ubicació dins del 

sistema de joc; la tipografia d’aquests títols correspon a la font 

geomètriques i sans-serif que s’integra òptimament amb l’at

joc. La grandària dels tipus va des de els 48 al 17 punts segons es requereix dins de les etiquetes.

 

 

 

 

 

         Figura 8: 

 

Pel que fa a la resta de textos incorporats a l’aplicació, s’ha optat per donar una continuïtat visual 

a les formes geomètriques dels títols. La font escollida correspon a la família 

que el jugador/usuari trobarà en altres apartats com són les finestres 

extensos.  

 

 

 

 

      Figura 9: Source Sans Pro

Disseny d’interfície d’una aplicació per a iPad , com a suport de la metodol
basada en tasques, utilitzada en l’ensenyament de l’anglès a nivell de  primària.

David Alejandro Domínguez Arellano  

Un del grans reptes del present projecte ha estat treballar amb un nombre considerable 

d’elements i pantalles, fent servir una paleta de colors bàsica. És a dir, l’aplicació destaca per l’ús 

que fa de 7 colors per a explicar en què consisteix el sistema de joc i com interactuen l

icones per a facilitar la usabilitat i la navegació. 

                                                                                       

Figura 7: Paleta de colors de l’aplicació 

Els colors evoquen els jocs espacials del tipus Space Invaders (Calvert, 2008)

mercat a finals dels 70’s. Paral·lelament, formen part de la tendència coneguda com a 

(Rocheleau); la qual connecta curiosament amb el maneig que es feia 

om a Space Invaders. La gamma de colors varia la seva temperatura, 

trobant així l’harmonia entre els colors freds i càlids (Morton, 2015; McLeod, 2013).

Paleta tipogràfica, grandària i estils de fonts  

Al llarg de l’aplicació el jugador/usuari trobarà els títols que assenyalen la seva ubicació dins del 

sistema de joc; la tipografia d’aquests títols correspon a la font Orbitron Regular, 

que s’integra òptimament amb l’atmosfera futurista que té el sistema de 

joc. La grandària dels tipus va des de els 48 al 17 punts segons es requereix dins de les etiquetes.

: Orbitron Regular, tipografia utilitzada per als títols de l’aplicació

a de textos incorporats a l’aplicació, s’ha optat per donar una continuïtat visual 

a les formes geomètriques dels títols. La font escollida correspon a la família 

que el jugador/usuari trobarà en altres apartats com són les finestres pop

Source Sans Pro, tipografia utilitzada en altres àmbits de l’aplicació
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present projecte ha estat treballar amb un nombre considerable 

d’elements i pantalles, fent servir una paleta de colors bàsica. És a dir, l’aplicació destaca per l’ús 

que fa de 7 colors per a explicar en què consisteix el sistema de joc i com interactuen les diverses 

                                                                                        

(Calvert, 2008) -videojoc llençat al 

mercat a finals dels 70’s. Paral·lelament, formen part de la tendència coneguda com a flat web 

; la qual connecta curiosament amb el maneig que es feia 

. La gamma de colors varia la seva temperatura, 

(Morton, 2015; McLeod, 2013). 

Al llarg de l’aplicació el jugador/usuari trobarà els títols que assenyalen la seva ubicació dins del 

Orbitron Regular, de formes 

mosfera futurista que té el sistema de 

joc. La grandària dels tipus va des de els 48 al 17 punts segons es requereix dins de les etiquetes. 

, tipografia utilitzada per als títols de l’aplicació 

a de textos incorporats a l’aplicació, s’ha optat per donar una continuïtat visual 

a les formes geomètriques dels títols. La font escollida correspon a la família Source Sans Pro, 

-up o en textos més 

, tipografia utilitzada en altres àmbits de l’aplicació 



 

 

En conjunt, les dos famílies tipogràfiques s’integren amb la resta d’elements visuals per tal de 

generar el context desitjat en el sistema de joc. El nombre de fonts utilitzades assoleix els 

requeriments textuals de l’aplicació, fent innecessària l’utilitz

 

3.1.4 Fons, icones, botons i altres elements gràfics

 

El fons del sistema de joc ubica en tot moment al jugador/usuari dins d’un context espacial a través 

del qual es desenvolupa el recorregut del joc, cohesionant d’aques

pantalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10: Pantalla que mostra en el seu conjunt el fons, les i

 

Per altra banda, els botons i icones 

dissenyats obeint directa o indirectament a l’ús d’aquestes formes.

 

Un punt important a considerar, és que els botons que pertanyen a elements interactius o propis 

de les activitats lúdiques, s’integren a la resta d’elements a través de la ga

diferencien a la vegada del tipus d’element

obtinguts i altres elements de caire informatiu, a través de la forma. S’indica així una diferència 

crucial entre els botons d’interacció, i l

  

Els diversos elements gràfics utilitzats en el disseny de l’aplicació es poden trobar en la 

corresponent carpeta adjunta a aquesta memòria.
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En conjunt, les dos famílies tipogràfiques s’integren amb la resta d’elements visuals per tal de 

generar el context desitjat en el sistema de joc. El nombre de fonts utilitzades assoleix els 

requeriments textuals de l’aplicació, fent innecessària l’utilització de cap altra família tipogràfica. 

Fons, icones, botons i altres elements gràfics  

El fons del sistema de joc ubica en tot moment al jugador/usuari dins d’un context espacial a través 

del qual es desenvolupa el recorregut del joc, cohesionant d’aquesta manera les seves diverses 

: Pantalla que mostra en el seu conjunt el fons, les icones i altres elements gràfics

Per altra banda, els botons i icones consisteixen en formes bàsiques, inclús els robots han 

dissenyats obeint directa o indirectament a l’ús d’aquestes formes. 

Un punt important a considerar, és que els botons que pertanyen a elements interactius o propis 

de les activitats lúdiques, s’integren a la resta d’elements a través de la gamma de 

diferencien a la vegada del tipus d’elements com són els títols de pàgina, el requadre dels punts 

obtinguts i altres elements de caire informatiu, a través de la forma. S’indica així una diferència 

crucial entre els botons d’interacció, i la resta d’elements contextuals o de caire informatiu

Els diversos elements gràfics utilitzats en el disseny de l’aplicació es poden trobar en la 

corresponent carpeta adjunta a aquesta memòria. 
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En conjunt, les dos famílies tipogràfiques s’integren amb la resta d’elements visuals per tal de 

generar el context desitjat en el sistema de joc. El nombre de fonts utilitzades assoleix els 

ació de cap altra família tipogràfica.  

El fons del sistema de joc ubica en tot moment al jugador/usuari dins d’un context espacial a través 

ta manera les seves diverses 

cones i altres elements gràfics 

consisteixen en formes bàsiques, inclús els robots han estat 

Un punt important a considerar, és que els botons que pertanyen a elements interactius o propis 

ma de color. Però, es 

s com són els títols de pàgina, el requadre dels punts 

obtinguts i altres elements de caire informatiu, a través de la forma. S’indica així una diferència 

o de caire informatiu.  

Els diversos elements gràfics utilitzats en el disseny de l’aplicació es poden trobar en la 
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3.2 Usabilitat/UX 

A continuació es presenta un breu resum de la interacció implementada en les pantalles de 

l’aplicació,  que permet al jugador/usuari recórrer els diversos àmbits i activitats lúdiques del 

sistema de joc. L’estudi cobreix totes dues àrees, navegació i interacció, donat que depenen entre 

elles per a poder ser enteses. La informació fa un seguiment de les propostes mostrades a la 

usabilitat del Wireframe.  

 

3.2.1 Navegació i interacció  

 

0. Splash Screen : pantalla introductòria de l’aplicació on es fa la narrativa de l’accident que 

porta als personatges al planeta Terra.  

 

Interacció:  la pantalla connecta automàticament amb el menú principal. 

 

1. Main Menu : les diferents opcions de navegació es divideixen visualment en dos grups: un 

grup constituït pel Leaderboard, l’Avatar selection i els settings. L’altre element és el botó 

de començament del joc, que se situa per sota del món i la grandària del qual indica la ruta 

a seguir per tal d’accedir al menú d’unitats lectives. 

 

Interacció : l’accés a les diverses opcions es fa mitjançant un tap (toc), a la pantalla. 

 

2. Leaderboard : pantalla que mostra el rànquing d’un sector dels jugadors.  

 

Interacció : el botó cap al menú principal s’activa amb un tap. Aquesta instrucció quedarà 

entesa per a les pantalles on correspongui. 

 

3. Avatar selection : pantalla en la que els jugadors trien un personatge i un nom fictici 

abans de començar a jugar.  

 

Interacció : el teclat s’activa amb un tap sobre el camp per a posar el nom.  

 

4. Settings : pantalla per ajustar la configuració de l’aplicació i des de la qual els jugadors 

accedeixen a la xarxa social exclusiva per als Astronuts (Spacehub). 

 

Interacció: les opcions Check your progress, Erase your progress, Credits i Support 

s’activen amb un tap. La música de fons de l’aplicació es desactiva mitjançant un altre tap. 

 

4.1 Check your progress : pantalla per a què el jugador pugui consultar el seu avenç. 
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Interacció : apareix per primera vegada un botó per a tornar enrere, que  s’activa 

amb un tap.  

 

4.2  Erase your progress : pantalla pop-up per a confirmar l’operació demanada. El 

jugador/usuari tindrà la llibertat d’esborrar el seu avenç si el que vol és tornar a 

començar de zero.  

 

Interacció : els botons per a decidir s’activen amb un tap. 

 

4.3 Progress erased: si s’ha optat per esborrar l’avenç, aquesta pantalla ho confirma.  

 

Interacció : el botó per a tornar a la pantalla Settings s’activa amb un tap. 

 

4.4 Credits : pantalla amb els noms de l’equip tècnic darrere de l’aplicació. 

 

Interacció : Els dos botons del costat superior esquerra abans esmentats. 

 

4.5 Support : pantalla per a què el jugador doni realimentació i es posi en contacte amb 

l’equip tècnic responsable de l’aplicació. 

 

Interacció : El teclat s’activa amb un tap sobre els camps per a inserir text. Per a 

tornar enrere els botons són els mateixos que a la pantalla anterior, aquesta 

informació es repetirà a les pantalles convenients. 

 

5. Mission: going back home : pantalla que mostra les unitats lectives a manera de 

missions. Les missions s’alliberen segons el jugador progressa en el joc.  

 

Interacció : la unitat 2, A place called the Earth, serveix com a demostració d’una unitat 

lectiva. L’accés es fa amb un tap. 

 

6. Mission of the day : pantalla per a una unitat en específic i en la que es mostren les dues 

activitats de vocabulari (en blau), i les dues de gramàtica (en vermell). 

Interacció : l’accés a cada apartat es fa amb el corresponent tap.  

 

7. Pick the picture : pantalla en la que es mostren els diferents nivells de la primera activitat 

de vocabulari. El número 3 es troba obert per a possibilitar la seva avaluació; però el pla 

original consisteix en haver de superar les activitats d’esquerra a dreta augmentant la 

complexitat, obeint al sentit d’aconseguir un progrés en el sistema de joc (Marczewski).  

Interacció : l’accés a les activitats 1 i 3 es fa amb un tap. 
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8. Pick the picture. Activity A : pantalla amb les tasques corresponents a la primera 

activitat de vocabulari, amb una complexitat baixa. El jugador/usuari ha de saber 

relacionar la paraula donada pel robot amb la corresponent imatge. 

 

Interacció : un cop es triï la opció que es creu correcta, s’ha de fer un tap sobre la imatge; 

la realimentació és immediata. 

 

8.1 Confirmation screen A1/B1* : pantalla de confirmació per abandonar l’activitat 

sense haver-la acabat. Apareix quan es prem el botó per anar al Main menu.  

 

Interacció : la decisió es pren mitjançant un tap en el botó corresponent. 

 

8.2 Confirmation screen A2/B2* : pantalla per abandonar l’activitat sense haver-la 

acabat. Apareix quan es prem el botó per tornar enrere.  

 

Interacció : la decisió es pren mitjançant un tap en el botó corresponent. 

 

8.3 In-game settings A/B** : panell que es desplega des del costat dret de la pantalla i 

mostra les opcions d’àudio i ajuda. 

 

Interacció : el panell s’activa amb un tap sobre el comandament en la pantalla de joc. 

Un cop dins del panell, un tap serveix per mirar les instruccions, desactivar el fons 

musical o tornar al joc, segons es desitgi. 

 

8.4 Instructions A/B ***: pop-up screen que es mostra al prémer el corresponent botó del 

panell abans esmentat. Consisteix en una pantalla amb les instruccions del joc en 

qüestió. 

 

Interacció : consisteix bàsicament en un tap sobre el respectiu botó per a sortir 

d’aquesta pantalla. 

 

9. Pick the picture. Activity B : pantalla amb les tasques corresponents a la primera activitat 

de vocabulari, amb una complexitat més alta. 

 

Interacció : un cop es triïn les dos opcions que es creguin correctes, s’ha de fer un tap 

sobre les imatges corresponents; la realimentació és immediata. 

 

10. Spelling confusion : pantalla en la que es mostren els diferents nivells de la segona 

activitat de vocabulari. El número 3 es troba obert per les raons abans esmentades. 
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Interacció : l’accés a les activitats 1 i 3 es fa amb un tap. 

 

11. Spelling confusion. Activity A:  pantalla amb les tasques corresponents a la segona 

activitat de vocabulari, amb una complexitat baixa. El jugador/usuari ha de triar la paraula 

que descriu la imatge mostrada pel robot, segons la seva correcta ortografia.  

 

Interacció : un cop es triï l’opció que es creu correcta, s’ha de fer un tap sobre la paraula; 

la realimentació és immediata. 

 

12. Spelling Confusion. Activity B : pantalla amb les tasques corresponents a la segona 

activitat de vocabulari, amb una complexitat més alta, donat que ara es presentaren tres 

opcions. 

 

Interacció : un cop es triï l’opció que es creu correcta, s’ha de fer un tap sobre la paraula; 

la realimentació és immediata. 

 

13. Storytelling : pantalla en la que es mostren els diferents nivells de la primera activitat 

gramatical. El número 3 es troba obert per les raons abans esmentades. 

 

Interacció : l’accés a les activitats 1 i 3 es fa amb un tap. 

 

14. Storytelling. Activity A : pantalla amb les tasques corresponents a la primera activitat 

gramatical, amb una complexitat baixa. El jugador/usuari ha de completar una frase per tal 

de descriure el que estaven fent els Astronuts en el moment de l’accident. Les paraules 

s’ordenen mitjançant un drag, (arrossegant-les), cap a la seva correcta posició i el robot 

de la pantalla projecta la imatge en relació a la frase sencera.  

 

Interacció : el prototip permet simular el gest que ha de seguir el dit del jugador/usuari, 

des de la paraula escollida en direcció a la corresponent caixa numerada. S’ha de 

subratllar que en arrossegar la paraula en una direcció errònia, com a pot ser cap amunt, 

la simulació queda anul·lada. La realimentació que atorga el prototip es basa en l’augment 

de la transparència de la paraula i/o el requadre contenidor en cas de que s’hagi triat una 

direcció possiblement correcta.  

 

15. Storytelling. Activity B : pantalla amb les tasques corresponents a la segona activitat 

gramatical, amb una complexitat alta. 

 

Interacció : la mateixa que per a l’activitat anterior, prenent en compte el grau de 

complexitat reflectit en un major nombre de paraules a ordenar.  
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16. Extra challenge : pantalla que introdueix un únic repte de dificultat especial. 

 

Interacció : el jugador/usuari accedeix a l’activitat mitjançant un tap sobre el botó Start.  

 

17. Extra challenge. Activity A : activitat cronometrada que mostra una pregunta. Si la 

resposta és correcta, s’haurà de contestar una segona pregunta, o bé, el jugador/usuari 

accedirà a la següent i última instància del joc. Però si la resposta que dona és incorrecta, 

llavors el jugador/usuari serà enviat a la pantalla anterior: Extra challenge. 

 

Interacció : la selecció de la resposta es fa amb un tap i el jugador/usuari haurà de tenir en 

compte la imatge que projecta el robot.  

 

18. Extra challenge. Activity B : pantalla que es mostrarà quan la resposta de l’activitat A del 

Extra challenge sigui negativa. Consistirà en una pregunta amb tres possibles respostes; 

l’activitat també és cronometrada i aquesta vegada el jugador/usuari haurà de recordar la 

imatge mostrada pel robot a la pantalla anterior abans de fer el tap.  

 

Interacció : la selecció de la resposta correcta es fa amb un tap i el jugador/usuari haurà 

de tenir en compte la imatge de la pantalla anterior. Si la resposta que dóna és incorrecta, 

llavors serà enviat a la pantalla anterior. 

 

19. End of unit : pantalla que indica la conclusió del sistema de joc i reconeix l’esforç fet pel 

jugador/usuari. Els elements visuals corresponen a la pantalla del menú principal, indicant 

el tancament d’un cicle.  

 

Interacció : Per als interessos propis d’aquest projecte, es pot tornar al menú principal fent 

un tap sobre el món o l’etiqueta que diu Mission Accomplished! 

 

En resum, la interacció consisteix en dos gestos bàsics, els taps i els drags, per tal de permetre 

que el jugador/usuari es mogui i interactuï amb les diverses activitats del sistema de joc. En tot 

moment hi ha una resposta immediata a les seves decisions, una realimentació que fa que el 

jugador/usuari s’adoni de la qualitat del seu rendiment.  

 

Les decisions preses en el prototip Hi-Fi obeeixen a les tres diferents vessants de ludificació del 

sistema esmentades anteriorment: dinàmiques, mecanismes i components (Werbach, 2012). 

 

Donat el caràcter iteratiu de certes pantalles, la descripció d’aquest apartat s’ha portat a terme 

amb les següents consideracions: 
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* Confirmation screen A1/B1 : pantalla que s’iterarà a cada activitat amb les finalitats abans 

descrites. 

 

** In-game settings A/B : panell de control que s’itera a cada activitat amb les finalitats abans 

descrites. 

 

*** Instructions A/B : pantalla pop-up que s’iterarà a cada activitat amb les finalitats abans 

descrites. 

 

3.2.2 Sitemap 

 

El mapa de navegació de l’aplicació que es crea a partir del software utilitzat (Justinmind), es troba 

a la secció d’annexos d’aquesta memòria (annex C.5). 
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Capítol 4: Demostració 

1. Instruccions d'ús 

Per tal d’accedir al prototip Hi-Fi d’Astronuts, n’hi ha prou amb prémer el següent enllaç:  

 

     https://www.justinmind.com/usernote/tests/15200775/15200813/15251966/index.html 

 

Un cop dins el menú principal, la navegació es pot dur a terme a través de les diverses pantalles 

descrites en el punt 3.2.1 Navegació i interacció, de l’apartat anterior. S’aconsella també recolzar-se en 

el diagrama de navegació definitiu corresponent a l’annex C.3. 

 

Nota: Si l’accés es porta a terme des d’un iPad, s’ha de tenir en compte que Justinmind no limita el 

posicionament del dispositiu a una posició horitzontal, tal com ho requereix Astronuts. 
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2. Prototips 

2.1  Prototips Lo-Fi 

• Esboços 

 

L’anàlisi visual corresponent a tots els esboços de l’aplicació es pot portar a terme segons 

s’indica l’annex B.1 d’aquesta memòria. 

 

A continuació es mostra un esbós model que reflexa el procés de resolució visual en aquesta 

etapa (figura 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esbós de la pantalla corresponent al Menú Principal d’Astronuts 
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• Wireframes 

 

L’anàlisi visual de totes les pantalles de l’aplicació com a Wireframe, es pot portar a terme 

segons s’indica l’annex B.2 d’aquesta memòria. 

 

A continuació es mostra una pantalla model corresponent a l’esbós anterior i que reflexa el 

procés de resolució visual en aquesta etapa (figura 12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Pantalla corresponent al Menú Principal d’Astronuts com a Wireframe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 2  Prototips Hi-Fi 

• Mock-ups 

 

L’anàlisi visual de totes les pantalles de l’aplicació com a 

segons s’indica l’annex B

 

A continuació es mostra una pantalla model 

que reflexa el procés de resolució visual en aquesta etapa (figura 13):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Pantalla corresponent al Menú Principal d’Astro
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L’anàlisi visual de totes les pantalles de l’aplicació com a Mock-up, es pot portar a terme 

segons s’indica l’annex B.3 d’aquesta memòria. 

A continuació es mostra una pantalla model corresponent a la pantalla del 

que reflexa el procés de resolució visual en aquesta etapa (figura 13): 

Figura 13: Pantalla corresponent al Menú Principal d’Astronuts com a Mock-up
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, es pot portar a terme 

corresponent a la pantalla del Wireframe anterior i 

up 
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3. Tests 

L’anàlisi d’usabilitat portat en primer terme es va centrar en posar a l’usuari davant de la interfície com 

a Wireframe, i determinar el nivell d’assoliment de quatre aspectes fonamentals: 

 

• Raonament dels diferents camps visuals: els jugadors/usuaris han valorat i diferenciat les 

diverses capes de cada pantalla i el seu funcionament. Malgrat que el projecte es troba en una 

escala de grisos, els usuaris han entès la utilitat dels camps visuals, com són les pantalles 

pop-up; el requadre de puntuació, els camps corresponents a les tasques on hi col·laboren els 

personatges principals, etc. 

  

• Botons i navegació: una reacció positiva referent als botons, ha estat veure als 

jugadors/usuaris intentant interactuar amb l’aplicació com a Wireframe, tot i que sabien que els 

elements no eren encara interactius. Pel que fa a la navegació, han sabut trobar el botó per a 

anar enrere, així com el botó per tornar al menú principal. 

 

Tanmateix, han gaudit descobrint la funció que té el botó de control dins de cada tasca. Un cop 

en la configuració des de dins del joc, no han tingut cap problema en assabentar-se per a què 

servia cada botó i com sortir d’allà: han resolt els possibles problemes.  

 

• Claredat de les instruccions: segons s’ha puntualitzat en el primer apartat d’aquest document, 

els jugadors/usuaris d’aquesta edat prefereixen descobrir el funcionament de les coses abans 

d’haver de llegir les instruccions (Levin, 2014). És per això, que des del Wireframe se’ls ha 

permès accedir a les pantalles amb els jocs, sense haver de revisar cap mena d’instrucció. Per 

a les activitats amb un grau de dificultat major, han necessitat revisar les regles del joc en 

qüestió, sense alterar el procés de com resolen els possibles dubtes.  

 

• Definició de les imatges: el 

Wireframe compta amb una 

definició textual de les imatges, 

per tant, no hi ha hagut cap mena 

de confusió per a entendre-les. 

Cal considerar que el disseny final 

de les imatges correspondrà en 

forma, estil i color, amb el 

proposat per a la definició dels 

personatges principals. 

      Figura 14: Test del Wireframe amb usuaris 
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Els quatre aspectes fonamentals prèviament descrits, queden actualitzats pel que fa al prototip en la 

seva versió Mock-up, donant així un seguiment a l’evolució visual i d’experiència d’usuari 

d’Astronuts: 

 

• Raonament dels diferents camps visuals: els camps visuals han quedat aclarits donat que es 

diferencien entre sí pel color i les formes. La composició dels elements obeeix a una lògica 

funcional, corresponent a cada objecte una finalitat com pot ser la de donar instruccions, 

demanar una confirmació abans d’abandonar el joc, acompanyar i ajudar als jugadors/usuaris 

a assolir els diferents reptes, etc. 

 

• Botons i navegació: els jugadors/usuaris han explotat al màxim la utilització dels botons per a 

navegar dins del sistema de joc. L’exploració que han fet denota el seu interès per descobrir 

basant-se en la seva “saviesa”, en el seu coneixement del món (Levin, 2014). Quan van ser 

qüestionats sobre com podrien accedir a les instruccions, el seu raonament els ha permès 

arribar al botó de comandament, i des d’allà accedir a les diverses opcions atorgades.  

El test d’usabilitat dels botons ha estat dirigit seguint dos vessants: una en la que els 

jugadors/usuaris estaven a càrrec de l’exploració sencera sense rebre cap mena d’instrucció; i 

una altra on se’ls demanava l’execució de certes tasques sense dir-los res de com fer-ho. En 

ambdós casos els jugadors/usuaris han estat capaços de navegar i portar a terme la simulació 

dels jocs; el grau de raonament, òbviament, ha estat diferent. 

 

• Claredat de les instruccions: els jugadors/usuaris no han trigat gaire en començar a interactuar 

amb la interfície. Aquells que porten un entrenament sòlid en la llengua anglesa, han començat 

a resoldre les activitats de manera natural, com si la interfície es tractes d’una extensió d’un 

llibre de text, però amb requeriments diferents. En el cas d’aquells que han necessitat mirar-se 

les instruccions, han sabut arribar-hi i fer un cop d’ull per tal de poder tornar als jocs.  

 

• Definició de les imatges: les 

formes, els estils i els colors 

defineixen el caràcter general de 

la interfície del joc. Els 

jugadors/usuaris han entès la 

relació de cada element entre sí, 

així com la representació visual 

que es fa de manera plana i 

sintetitzada dels objectes i els 

personatges 

 

Figura 15: Test del Mock-up amb usuaris 
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4. Guía bàsica d'usuari  

El següent diagrama sintetitza la informació dels passos bàsics a seguir per arribar a les activitats 

principals d’Astronuts: 

 

                           

 

 

 

 

           Unitat 2 del menú                               

 

 

 

 

 

Aquests elements conformen l’esquelet essencial de les pantalles de l’aplicació. Si el que es 

vol es tenir informació més a detall pel que fa al diagrama de navegació, es recomana 

consultar l’annex C.3. 

  

SPLASH 

SCREEN 

 

MAIN MENU 

MISSION: 

GOING BACK 

HOME 

 

MISSION OF  

THE DAY 

PICK THE PICTURE 

SPELLING 

CONFUSION 

STORYTELLING 

EXTRA CHALLENGE 
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Capítol 5: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

• Lliçons apreses  

 

o Sobre la gestió del projecte: 

 

Al llarg del desenvolupament del present projecte han tingut lloc una sèrie 

d’esdeveniments planificats que han aportat una informació valuosa sobre els processos a 

seguir per tal de assolir els objectius en torn.  

 

Dins d’aquest esdeveniments mesurats, ha destacat la imperant necessitat de seguir un 

ordre en cada un dels passos del treball descompost en fites. Donat el caràcter gràfic que 

el producte final representa, podria pensar-se que el més fàcil hagués estat començar per 

resoldre els reptes que el projecte plantejava, amb la immediata producció de propostes 

gràfiques per a després adaptar-les segons calgués; malgrat això, sempre s’ha respectat i 

subratllat que l’etapa corresponent a la documentació seria imprescindible, donat que és 

aquesta etapa la que després serveix per a fonamentar les decisions presses.  

 

Hi ha hagut també, i aquesta experiència ha estat la més enriquidora, un procés 

d’adquisició d’una habilitat per anticipar-se a les possibles desviacions  que el projecte 

pogués tenir en àrees primordials com són els temps, els costos, l’abast i la qualitat. 

Aquesta és la visió que s’obté com més projectes es gestionen i que esdevé una eina de 

treball que simplifica la vida del gestor de projectes. 

 

Un altra lliçó apresa ha estat referent als objectius del present projecte, ja que ha calgut 

adaptar-los i dividir-los seguint tres vessants: objectius del producte, objectius per a 

l’usuari i objectius personals. Aquesta classificació ha aclarit els punts a assolir dins de tres 

àrees importants en un projecte d’aquesta mena. 

 

En termes generals, la planificació inicial va tenir modificacions puntuals pel que fa a les 

entregues parcials. A més a més, dins dels temps estimats, s’ha contemplat un coixí de 

previsió donat que per motius familiars, els temps disponibles s’escurçaven cap a la 

entrega final que és la que correspon a la preparació dels arxius definitius. Doncs, aquests 

esdeveniments familiars són un element essencial per incloure des de la planificació 

inicial. 
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o Sobre aspectes de caire tècnic: 

 

En quant a les qüestions tècniques requerides per a portar a bon termini el producte final, 

la reflexió principal resideix en saber triar les eines necessàries en el gairebé 

incommensurable cúmul d’opcions que el mercat actual proveeix. El món de les 

aplicacions, la usabilitat i l’experiència d’usuari creix a una velocitat exponencial i cada 

vegada és més difícil estar actualitzat (el mateix pla d’estudis de la UOC es veurà 

actualitzat aquest 2015). Per tant, una recomanació molt saludable per a la gestió d’un 

projecte, és la de contemplar un temps específic dins de la planificació on s’analitzin els 

objectius a assolir per després seleccionar la tecnologia amb la qual es vol treballar.  

 

• Reflexió sobre els objectius del projecte 

 

Pel que fa al cor de la proposta gràfica d’Astronuts, el resultat visual i d’experiència d’usuari ha 

estat satisfactori segons els objectius inicials. Contrastar aquests objectius amb les tasques 

assolides al final del projecte, significa el tancament del cercle i constitueix una font de 

realimentació incomparable. 

 

o Objectius del producte:  

 

La següent taula mostra un anàlisi dels objectius del producte i el seu grau 

d’assoliment (taula 5): 

 

Objectiu  Grau d’assoliment  

Integrar la metodologia basada en 

tasques com a eina per l’aprenentatge 

de l’anglès, a les àrees de coneixement 

de la usabilitat, l’experiència d’usuari, el 

disseny gràfic, i la ludificació. 

Satisfactori: en tant s’han incorporat 

activitats quotidianes com poden ser el 

reconeixement de diversos llocs de 

caire geogràfic per a resoldre 

problemes, com la concreció d’una 

narrativa per explicar les raons darrera 

d’un esdeveniment. en específic. Tot 

allò, segons un sistema de joc 

dissenyat visualment seguint uns 

paràmetres dictats pel públic objectiu. 

Facilitar la creació d’hàbits d’estudi dins 

del context lingüístic corresponent. 

Satisfactori: tot i atorgar l’opció de 

navegar entre pantalles en un idioma 

diferent a l’anglès, la configuració 

estàndard de l’aplicació propicia que 

les activitats es desenvolupin envoltats 

per la llengua objectiu.  
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Implementar una interfície gràfica que 

faciliti la navegació dins d’una aplicació. 

Satisfactori: el grau de complexitat de 

l’aplicació assoleix visualment els 

requeriments cognitius del públic 

objectiu, contemplant en tot moment 

que la navegació no sigui massa difícil, 

i que tampoc avorreixi a l’usuari.  

Confeccionar el  disseny visual de la 

interfície d’una aplicació com a prototip 

per a una posterior implementació a 

major escala. 

Satisfactori: la unitat model 

desenvolupada resulta aclaridora pel 

que fa al funcionament i aspecte del 

que seria el total d’unitats curriculars 

que engloben al projecte. 

           

Taula 5: Anàlisi dels objectius del producte 

 

o Objectius per a l’usuari: 

 

La següent taula mostra un anàlisi dels objectius per a l’usuari i el seu grau 

d’assoliment (taula 6): 

 

Objectiu  Grau d’assoliment  

Gaudir d’una eina digital que promogui 

la creació d’hàbits d’estudi en relació a la 

llengua anglesa. 

Satisfactori: l’oportunitat de veure una 

aplicació com a Astronuts integrada a 

les aules d’estudi de cinquè de 

primària, acosta el disseny d’interfícies 

per aquest públic amb les activitats 

lúdiques pròpies de l’ensenyament de 

llengües segons la metodologia basada 

en tasques.  

Obtenir un mitjà digital que faciliti 

l’aprenentatge de l’anglès mitjançant un 

sistema de jocs. 

Satisfactori: en tant s’ha lliurat una 

proposta digital que integra diverses 

activitats lúdiques, amb l’objectiu de 

posar a l’abast de l’usuari una eina que 

faciliti el seu aprenentatge de la llengua 

anglesa.     

 

Taula 6: Anàlisi dels objectius per a l’usuari 

 

 

 

 



 

 

 

o Objectius personals:

 

La següent taula mostra un anàlisi dels objectius personals i e

(taula 7): 

 

Objectiu

Comprendre els factors psicològics que 

intervenen en la creació d’hàbits per tal 

d’utilitzar-los com a dinàmiques de 

treball. 

Detectar les àrees d’oportunitat que el 

mercat local de les aplicacions del sector 

educatiu corresponent atorga

 

 

• Revisió de la planificació

 

Pel que fa als lliurables parcials corresponents al 

segons s’estipulava a l’inici del projecte (taula 8

 

Taula 8: Revisió de les fites dels lliurables parcials del 
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Objectius personals: 

La següent taula mostra un anàlisi dels objectius personals i el seu grau d’assoliment 

Objectiu  Grau d’assoliment

Comprendre els factors psicològics que 

intervenen en la creació d’hàbits per tal 

los com a dinàmiques de 

Satisfactori: a títol personal, el moment 

de veure que tota la teoria es fa 

tangible durant el testatge del producte 

final, ha consolidat la informació 

referent als processos cognitius i 

contextos psicosocials que intervenen 

en l’aprenentatge de l’anglès.

Detectar les àrees d’oportunitat que el 

mercat local de les aplicacions del sector 

educatiu corresponent atorga 

Satisfactori: a nivell local, hi ha moltes 

propostes digitals que acosten als 

alumnes a la llengua anglesa, el secret 

està en no només acostar

facilitar-los les eines que corresponguin 

al seu context. 

Taula 7: Anàlisi dels objectius personals 

Revisió de la planificació 

Pel que fa als lliurables parcials corresponents al Wireframe, la planificació ha estat seguida 

a l’inici del projecte (taula 8): 

: Revisió de les fites dels lliurables parcials del Wireframe. 
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l seu grau d’assoliment 

Grau d’assoliment  

Satisfactori: a títol personal, el moment 

de veure que tota la teoria es fa 

tangible durant el testatge del producte 

final, ha consolidat la informació 

essos cognitius i 

contextos psicosocials que intervenen 

en l’aprenentatge de l’anglès. 

Satisfactori: a nivell local, hi ha moltes 

itals que acosten als 

alumnes a la llengua anglesa, el secret 

està en no només acostar-los si no en 

los les eines que corresponguin 

, la planificació ha estat seguida 



 

 

Per tant, el registre de canvis mostra l’assoliment dels paquets de t

 

Activitat

Documentació del projecte 

Definició del públic objectiu i perfils d’usuari

Estructuració de les activitats didàctiques

Disseny preliminar personatges/esboços

Disseny preliminar dels diagrames de navegació

Disseny gràfic i interfícies. Prototip Lo

Anàlisi d’usabilitat 

Revisió de la planificació 

Registre de canvis 

Taula 9: Estat de les tasques corresponents als lliuraments parcials del 

 

En canvi, la planificació del projecte va tenir dos modificacions durant el lliurament parcial del 

producte com a Mock-up. Per una banda, es va afegir una etapa de “Demostració” del producte en 

aquesta instància; i per altra, es va proposar un “Desenvolupa

element pertanyent a la darrera entrega.

 

Aleshores, la taula de fites va quedar actualitza

 

 Taula 10: Actualització de la taula de fites  segons convenia a la instància del 
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ostra l’assoliment dels paquets de treball en aquesta etapa (taula 9

Activitat  Estat

En curs

Definició del públic objectiu i perfils d’usuari Fet 

Estructuració de les activitats didàctiques Fet 

Disseny preliminar personatges/esboços Fet 

Disseny preliminar dels diagrames de navegació Fet 

Disseny gràfic i interfícies. Prototip Lo-Fi Fet 

Fet 

En curs

En curs

 

: Estat de les tasques corresponents als lliuraments parcials del Wireframe

En canvi, la planificació del projecte va tenir dos modificacions durant el lliurament parcial del 

. Per una banda, es va afegir una etapa de “Demostració” del producte en 

aquesta instància; i per altra, es va proposar un “Desenvolupament de la presentació”, com a 

element pertanyent a la darrera entrega. 

Aleshores, la taula de fites va quedar actualitzada de la següent manera (taula 10

: Actualització de la taula de fites  segons convenia a la instància del Mock
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utilitzada en l’ensenyament de l’anglès a nivell de  primària.  

David Alejandro Domínguez Arellano  

Pàgina 56 de 77 

reball en aquesta etapa (taula 9): 

Estat  Lliurament  

En curs 27/04/2015 

 02/04/2015 

 09/04/2015 

 10/04/2015 

 13/04/2015 

 24/04/2015 

 27/04/2015 

En curs 27/04/2015 

En curs 27/04/2015 

Wireframe . 

En canvi, la planificació del projecte va tenir dos modificacions durant el lliurament parcial del 

. Per una banda, es va afegir una etapa de “Demostració” del producte en 

ment de la presentació”, com a 

da de la següent manera (taula 10):  

Mock-up. 
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Els principals canvis que es van portar a terme queden reflectits en la següent taula (taula 11): 

 

Taula 11: Registre de canvis de l’entrega corresponent al Mock-up. 

 

En resum, la planificació inicial no va patir grans canvis que afectessin cap àrea delicada del projecte, 

podent assolir els objectius dins dels temps, els costos, els requeriments de qualitat i especificacions 

de l’abast com es plantejava al començament. Aquelles variacions dels plans que es van dur a terme, 

constitueixen un grup d’incidències que no han arribat a convertir-se en problemes sense solució, és 

per això que abans s’ha esmentat la necessitat de tenir una visió previsora pel que fa als riscos del 

projecte. 

 

La metodologia de producció utilitzada, ha consistit en un grup de processos indispensables pel 

lliurament reeixit del producte final. Les entrevistes, el disseny de perfils d’usuari, les etapes d’esboços, 

d’estructuració del prototip Lo-Fi i del prototip Hi-Fi, travessant les sengles dinàmiques de testatge, han 

esdevingut els ciments necessàris per a concloure l’elaboració del sistema de joc en conjunt, a través 

de les seves activitats i interfícies. 

 

La conclusió del projecte reflecteix, per la seva banda, que una bona metodologia de gestió de 

projectes és una eina elemental pel que fa a l’estructuració i descomposició del treball en una sèrie 

d’instàncies que comprenen des de la iniciació del projecte com a proposta, fins el respectiu tancament 

segons constava en la planificació.     

Activitat Identificació Esforç (hores) 
Disponibilitat del 

canvi 

Pantalla 

confirmació 

Implementació de la pantalla de 

confirmació 
0.5 11/05 

Pantalla 

concreció 

Implementació de la pantalla de concreció 

de nivells 
0.5 11/05 

Supressió 

pantalla 

en mapa de 

navegació 

Supressió de la pantalla de connexió a 

xarxa social en el mapa de navegació, 

donat que no corresponia a l’abast del 

projecte 

0.5 11/05 

Planificació 

temporal 

modificada 

Modificació de la planificació temporal pel 

que fa a la etapa de “Demostració” i el 

plantejament del “Desenvolupament de la 

presentació” 

2 17/05 
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2. Línies de futur 

Un cop s’ha arribat al tancament del projecte desenvolupat a Astronuts, és fa imprescindible senyalar 

certes àrees d’oportunitat o idees que han sorgit durant els diferents processos d’aquest estudi, i que 

no s’han implementat per quedar fora de l’abast del projecte o bé, per què la seva magnitud i naturalesa 

requereixen un estudi apart. 

 

A continuació es presenta un breu llistat d’idees i suggeriments que podrien implementar-se en una 

possible futura versió d’Astronuts: 

 

• Jocs on el reconeixement de veu ajudi a millorar la pronunciació de l’anglès. 

 

• Jocs on els jugadors/usuaris puguin filmar representacions teatrals o diàlegs on ells 

assumeixin el paper dels robots, per tal de practicar les seves habilitats comunicatives. 

 

• Jocs que incorporin realitat augmentada per a moure als personatges dins d’un escenari 

segons es necessiti assolir una tasca. 

 

• Jocs que permetin la interacció entre dos o més jugadors/usuaris en línia. 

 

• Jocs on es generi un glossari del vocabulari recentment aprés. 

 

• Jocs on els requeriments d’escriptura siguin més complexos, com poden ser els correus 

electrònics, cartes, etc.; i que podrien plantejar-se com la correspondència entre els Astronuts 

i la seva família al seu planeta.  

 

• Un espai al Space hub que permeti l’intercanvi de punts o badges entre jugadors/usuaris. 

 

Aquestes són un cúmul de línies que es podrien desenvolupar i que han estat considerades sempre 

dins del marc de la metodologia basada en tasques i la ludificació. Com es pot percebre, les 

possibilitats són gairebé infinites i la tecnologia està simplificant i posant un ampli ventall d’eines 

sofisticades a l’abast de més gent progressivament.  

 

En resum, tocarà tornar a triar el que es vol fer; elegir els mecanismes que millor funcionin per tal que 

els continguts curriculars siguin acceptats i interioritzats. Serà un procés llarg, però inevitable. Caldrà 

doncs comprendre el funcionament psicosocial i cognitiu dels jugadors/usuaris a nivell local, i es 

necessitarà ser conscient que l’adaptació a les noves tecnologies correspondrà més als dissenyadors, 

programadors, equips tècnics, acadèmics, etc., i no a les noves generacions exclusivament. 
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Annexos 

Annex A: Glossari 

ALTE: Association of Language Testers in Europe 

CEFR: Common European Framework of References for Languages 

TBLT: Task-Based Language Teaching 

TEFL: Teaching English as a Foreign Language 
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Annex B: Lliurables del projecte 

1. Presentació del total d’esboços en baixa resolució en el corresponent arxiu Powerpoint afegit a 

aquesta memòria. 

 

2. Presentació del total de pantalles del Wireframe en el corresponent arxiu Powerpoint afegit a 

aquesta memòria. 

 

3. Presentació del total de pantalles del Mock-up en el corresponent arxiu Powerpoint afegit a 

aquesta memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annex C: Diagrames 
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2. Descomposició de la planificació corresponent al present projecte
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3. Diagrama definitiu de navegació d’Astronuts (aquest document es troba també dins els 

arxius màster del projecte). 
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4. Mapa de navegació Lo-Fi d’Astronuts (aquest document es troba també dins els arxius 

màster del projecte). 
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5. Sitemap de l’aplicació generat per Justinmind. 
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Annex D: Currículum Vitae 

A continuació es presenta un breu resum de l’experiència professional de l’autor d’aquest projecte.  

 

Estudis cursats en: 

 

• Alumne del Màster en Aplicacions Multimèdia, Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

 

• Llicenciatura en Disseny i Comunicació Visual, Universidad Nacional Autónoma de México  

(UNAM). 

 

• Teacher’s Diploma Course, Instituto Superior de Idiomas, Angloamericano, México. 

 

• Diversos seminaris en TEFL (Teaching English as a Foreign Language). 

 

• Diversos cursos i diplomatures en dibuix i il·lustració. 

 

• Diversos cursos en UX/UI i Ludificació. 

 

Experiència professional en TEFL: 

 

• 2015 – en l’actualitat. English Instructor al Servei de Llengües Modernes, Universitat de 

    Girona, Formació.   

 

• 2015 – en l’actualitat.  Cambridge English Examiner, a Centre Examinador, Girona. 

 

• 2013 – en l’actualitat.  Cambridge English Invigilator, a Fundació Universitat de Girona:  

Innovació i Formació. 

 

• 2011 – en l’actualitat.  Cambridge ESOL Trainer/English Teacher a Angloschool Salt. 

 

• 2011 – 2012.  Director of Studies a L’estudi/L’atzavara, Girona. 

 

• 2010   Curricular Consultant a Macmillan, México. 

 

• 2007 – 2009  English Instructor a Acadèmia d’idiomes, Girona. 

 

• 2003 – 2006  Academic Assistant, a Grupo Educativo Angloamericano, México. 

 

• 2001 – 2006  Business English Teacher, a Grupo Educativo Angloamericano,  
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México. 

 

• 2004 – 2005  Teacher Trainer/Business English Teacher, a Universidad del  

Pedregal, México. 

 

En l’àmbit del disseny i la comunicació visual: 

 

• 2011   Exposició col·lectiva, Centre Cultural la Mercé, Girona. 

 

• 2009   Il·lustració infantil per a llibre de text, Macmillan, México. 

 

• 2005   Il·lustració infantil per a llibre de text, Editorial Trillas, México. 

 

• 2005   Disseny Editorial com a Freelance, México 

 

• 2004   Il·lustració figurativa per una campanya contra el tabaquisme,  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE). 
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Annex E: Resultats detallats d'una enquesta 

Format del qüestionari dissenyat per a definir el perfil d’usuari/jugador(a). 

 

 

L’anàlisi general de les respostes donades pel grup model que va contestar les enquestes, emfatitza 

l’ímpetu i l’interès per descobrir coses noves en comptes d’haver de llegir les instruccions. Tanmateix, 

s’evidencia la energia que els infants d’aquesta edat tenen per col·laborar junts en la resolució de 

problemes i, al mateix temps, sobresortir sobre la resta de companys.  

 

També s’evidencia que els alumnes d’aquest col·lectiu ja comencen a tenir una idea de la utilitat que te 

l’anglès en la vida quotidiana, com es pot veure en l’apartat corresponent a les aspiracions per 

aprendre la llengua. 

 

Un punt interessant és com tota la teoria considerada per elaborar el perfil psicosocial d’aquest grup 

demogràfic, es va fer tangible i va saltar dels llibres a la pràctica real. Si s’analitzen els resultats de les 

enquestes model, es pot percebre que la informació per delinear el perfil dels usuaris, és una realitat 

que constitueix una font valuosa amb la qual sustentar un estudi d’aquest tipus. 

 

Si es vol tenir una percepció més a detall dels resultats de les enquestes del grup model, cal revisar el 

corresponent arxiu Powerpoint afegit a aquesta memòria. 

 

 


