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Resum  

El treball final de carrera tracta sobre la usabilitat en els llocs webs, la 

importància de tenir en compte aquest aspecte quan es dissenyen sites i com 

es pot avaluar. 

En primer lloc s'ha de dir que aquesta avaluació de la usabilitat s'ha centrat en 

webs de l'entorn d'humanitats i concretament en els d'acadèmies científiques. 

El treball es pot dir que conté cinc blocs principals: 

En el primer, tenim una aproximació teòrica de què és la usabilitat, quines són 

les seves avantatges, quan es té en compte en el disseny de sites i com podem 

avaluar-la. 

En el segon bloc, s'especifica sobre quins llocs webs s'avaluarà la usabilitat, 

com és el procés de selecció i en base a quins criteris es fa la mateixa. Les 

sites seleccionades són quatre: 

• Royal Irish Academy 

• The Royal Society 

• Real Academia Española 

• Institut d'Estudis Catalans 

En el tercer bloc, es desenvolupen tots els passos necessaris per a realitzar 

una avaluació heurística dels quatre llocs web: selecció d'avaluadors, selecció 

d'escenaris, guia de comprovació dels heurístics, valoració dels ítems de la 

guia de comprovació, instruccions per a realitzar la prova i finalment els 

resultats de la mateixa. 

En el quart bloc, es descriu la realització d'un test d'usuaris dels llocs web 

seleccionats, detallant les fases i requisits necessaris per dur-lo a terme:  

selecció dels participants, definició de les tasques que es mesuraran, 

descripció del laboratori on es faran les proves, instruccions per a realitzar les 
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proves, criteris de valoració de les tasques (quantitatius i qualitatius) i resultats 

obtinguts. 

I en el cinquè i últim bloc, s'analitzen els resultats obtinguts en les proves 

d'avaluació dels quals obtindrem unes valoracions, unes conclusions i unes 

línies futures. 

Paraules clau: 

Usabilitat, mètodes i tècniques, disseny d'interfícies, avaluació heurística, test 

d'usuaris, escenaris d'ús, tasques d'usuaris. 
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Abstract  

This degree final essay discusses the usability in web sites, the importance of 

bearing in mind this aspect when designing web sites and how they can be 

evaluated. 

First of all, it must be said that this evaluation of usability is focused  in webs 

about humanities, particularly scientific Academies. 

The essay is divided in five main parts: 

In the first one we find a theoretical approach to what is usability, which are their 

advantages, when sites design is considered and, finally, how usability can be 

evaluate. 

In the second one, it is specified which web sites are going to be evaluated, 

how is the selection process and which are the basis for choosing criteriums of 

this process. The selected sites are the following: 

• Royal Irish Academy 

• The Royal Society 

• Real Academia Española 

• Institut d'Estudis Catalans 

The third part developpes all the necessary steps to achieve a heuristic 

evaluation of these four web sites including a selection of items for evaluation,  

a selection of scenarios, a guide for testing heuristic, an assessment of items of 

the testing guide, instructions for testing and finally the results of test. 

The fourth part describes the realization of a users test about selected web 

sites, listing all the necessary phases and requirements to achieve it. This list 

items are: selection of  participants, definition of jobs to be mesured, description 

of the laboratory where test takes place, instructions to achieve proofs, criterion 

for evaluating jobs (quantitative and qualitative) and obtained results. 
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The fith and last part analyses the results obtained in proofs for evaluation from 

which it will be obtained assessments, conclusions and futures lines of work. 

Keywords: 

Usability, methods and techniques, interfaces design, heuristic evaluation, 
users test, usage scenarios, user tasks 
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CAPÍTOL 

1 Introducció 

1. Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa 

2. Objectius del TFC 

3. Enfocament i mètode seguit 

4. Planificació del projecte 

5. Productes obtinguts 

6. Breu descripció dels altres capítols 

1.1. Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa 

Actualment treballo en una institució cultural de l’àmbit català. El nostre lloc 

web s’ha quedat antiquat i es vol posar en marxa un nou projecte, en el qual es 

redissenyarà i desenvoluparà una nova web. 

Per aquesta tasca futura i donada la importància que dins de l’empresa es 

pensa que té la usabilitat* i l’arquitectura de la informació, s’ha pensat que 

prèviament es podria fer una avaluació de diferents entorns web dins de l’àmbit 

d’humanitats, centrant-se concretament en les acadèmies científiques, ja que 

tenen una activitat molt semblant a la de la nostra entitat.  

S'espera que durant el desenvolupament del treball s'aprengui a utilitzar 

algunes de les tècniques d'avaluació de la usabilitat i que ens ajudi a extreure 

conclusions de com millorar la usabilitat de la futura web. 

1.2. Objectius del TFC 

L’estudi que es portarà a terme constarà d’una avaluació heurística dels 

diferents webs seleccionats i d'un test d’usuaris. 

                                                 
* Glossari 
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L’avaluació heurística la faria un grup de tres avaluadors, els quals estarien 

assistits per mi com observador. El test d’usuaris es passaria a un grup de cinc 

persones. 

Entre els objectius del treball trobem: 

• Que les avaluacions detectin errors i aspectes que es poden millorar en 

tot allò referent a l’ús. 

• Que ens ajudi a entendre l’entorn real de les aplicacions i veure fins a 

quin punt s’adequa a les necessitats de l’usuari. 

• Que ens ajudi a plantejar millores potencials que es recollirien per 

incorporar-les en el desenvolupament de la nova web. 

• Que ens faciliti que el nou lloc web que s’ha de dissenyar sigui fàcil 

d’usar i atractiu per l’usuari. Si s'acompleix això últim, el projecte futur 

serà productiu i la inversió feta serà rentable. 

Molt sovint ens trobem amb interfícies realitzades per dissenyadors i 

desenvolupadors que després no són útils per l’usuari final, ja que a 

vegades es donen per suposades certes coses,  que en la realitat no són 

així, i també es dóna més importància a aspectes que no són els 

principals. 

1.3. Enfocament i mètode seguit 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, el treball consistirà en analitzar la 

usabilitat de llocs webs d’acadèmies científiques, per tant en primer lloc es 

procedirà a la selecció dels llocs webs que s’avaluaran. 

A aquest efecte s’elaborarà una llista d’acadèmies científiques que s’obtindrà 

per cerques en buscadors* i per enllaços obtinguts des d’altres acadèmies. 

Un cop obtinguda la llista, s’hauran de concretar els continguts que han de tenir 

les acadèmies que es volen avaluar, per escollir aquelles que interessen i 

desestimar les que no. 

                                                 
* Glossari 
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A continuació es procedirà a la preparació de l’avaluació heurística. Es farà la 

selecció dels avaluadors, i es marcaran els criteris sobre els seus perfils. 

Posteriorment es definiran els escenaris sobre els que es farà l’avaluació 

heurística. Això implica concretar el tipus d'usuari que es vol analitzar, i les 

tasques que haurà de realitzar. 

Després de l’avaluació heurística, es procedirà a fer un test d’usuaris. Per la 

seva realització, s’haurà d’escollir el grup de participants que faran les proves. 

Aquesta selecció s’haurà de fer conforme a uns criteris que s’han d’establir. 

Seguidament, es definiran les tasques que hauran de dur a terme els 

participants i a continuació es concretaran quines seran les dades que es 

mesuraran de cada tasca. 

Finalment es detallaran les conclusions sobre usabilitat que han aportat les 

avaluacions fetes. 

1.4. Planificació del projecte 

1.4.1. Definició i planificació de les tasques 

Setmana Dates Tasca Esdeveniments Lliuraments 

1 1-7 març Elaboració del pla de treball   
2 8-14 març Cerca* de diferents entorns 

webs d’acadèmies científiques
8 març – Pac1: 
lliurament pla de 
treball 

8 març: Pla de 
treball 

3 15-21 març Estudi dels diferents entorns 
webs de les acadèmies 

  

4 22-28 març Selecció dels webs que 
s’utilitzaran per l’estudi i 
avaluació 
Redacció del capítol 
corresponent 

 23 març: Selecció 
web sites 
28 març: Avaluació 
heurística 

 29 març – 4 
abril 

Preparació de l’avaluació 
heurística 

  

5  • Selecció dels 
avaluadors. Redacció 
del capítol 
corresponent 

  

6 5-11 abril • Elaboració de la 
checklist. Redacció 
del capítol 
corresponent 

12 abril – Pac2: 
Lliurament 

12 abril: Pac2 

                                                 
* Glossari 
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7 12-18 abril • Realització de 
l’heurístic. Redacció 
del capítol 
corresponent 

  

8 19-21 abril • Lliurament dels 
resultats pels 
avaluadors 

 21 abril: Revisió 
criteris de selecció 
de les web sites 
 

9 22-25 abril • Informe dels resultats  23 abril: Justificació 
de la selecció dels 
avaluadors 
24 abril: Descripció 
escenaris 

 26- abril – 2 
maig 

Preparació del test d’usuaris  29 abril: Checklist 
d'avaluació 

10 3 –9 maig • Preparació del mètode 
de recollida 
d’informació. 
Redacció del capítol 
corresponent 

 3 maig: Puntuació 
de la checklist 

11 10-16 maig • Definició del grup 
d’usuaris que 
efectuaran l’avaluació. 
Redacció del capítol 
corresponent 

17 maig - Pac3: 
Lliurament 

10 maig: La part de 
la memòria feta fins 
aquest moment 
12 maig: Exemple 
d'avaluació 
heurística 
12 maig: Exemple 
de descripció de 
web site 

12 17-18 maig • Definició de les 
tasques o processos 
que avaluarem i de les 
variables a mesurar. 
Redacció del capítol 
corresponent 

 17 maig: Test 
d'usuaris (definició i 
procés) 

13 19-23 maig • Realització del test.  23 maig: Test 
d'usuaris (tasques i 
resultats) 

14 24-30 maig • Explorar les dades i 
informe dels resultats. 
Redacció del capítol 
corresponent 

 26 maig: Test 
d'usuaris 
(rectificacions 
incorporades) 

15 31 maig-6 
juny 

• Anàlisi de les dades. 
Redacció del capítol 
corresponent 

  

  Conclusions. Redacció del 
capítol corresponent 

  

16 7-13 juny Repàs final de la memòria.    
  Preparació del Power Point.    
17 14-18 juny Última revisió del material 18 de juny 

Lliurament final 
 

Taula 1 Temporització de les tasques 
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1.4.2. Diagrama de Gantt 

 

Figura 1 Diagrama de Gantt del TFC 
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1.5. Productes obtinguts 

El treball proporciona una metodologia en l'avaluació de la usabilitat de llocs 

web d'acadèmies científiques, que pot ser molt útil per futures anàlisis en 

aquest entorn: 

• Indica el procés de realització d'una avaluació heurística i d'un test 

d'usuaris. 

• Especifica uns escenaris molt habituals en aquests tipus de "sites*", que 

poden servir de base per properes avaluacions. 

• Ens guia en les característiques que haurien de tenir els perfils dels 

avaluadors, que realitzin l'anàlisi. 

• Ens facilita una guia de comprovació de criteris heurístics, per poder 

aplicar en les avaluacions i ens indica com ha de ser el seu procés. 

• Ens indica de quina mena poden ser les tasques a mesurar en un test 

d'usuaris. 

• Ens guia en la selecció dels participants del test i en com s'ha de 

realitzar el mateix. 

• Ens dóna les variables a mesurar i com s'han d'analitzar. 

1.6. Breu descripció dels altres capítols 

En el capítol 2 del treball, es fa una introducció a la usabilitat. En primer lloc, es 

dóna una definició de què s'entén per usabilitat. Després, es detallen alguns 

dels beneficis derivats de tenir en compte la usabilitat en el disseny dels llocs 

web i finalment, es fa una breu introducció de com es pot avaluar la usabilitat,  

enumerant els diferents mètodes que es poden realitzar. 

En el capítol 3, s'explica com s'ha dut a terme la selecció dels llocs web sobre 

els que es farà l'avaluació de la usabilitat. Es detalla, el procés i la justificació 

dels diferents criteris que han intervingut en aquesta tria. A continuació, es 

                                                 
* Glossari 
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descriu des de la pàgina d'inici dels llocs webs escollits, tots els possibles 

enllaços als que es pot accedir. 

El capítol 4 tracta l'avaluació heurística. En primer lloc, es fa una petita 

introducció teòrica i a continuació s'explica el procediment de com es fa, i 

seguidament s'enumeren les avantatges d'aquest mètode. 

A continuació s'explica com s'ha fet la selecció dels avaluadors i es descriuen 

els escenaris de l'anàlisi. També s'especifica com s'ha elaborat la guia de 

comprovació (o cheklist), el criteri de valoració de la mateixa i quin ha sigut el 

material lliurat als avaluadors.   

Finalment s'incorpora un resum de les valoracions de cada lloc web (el detall es 

pot trobar en l’annex C) i s'expliquen els errors trobats en cada anàlisi . 

 En el capítol 5 es tracta el test d'usuaris. En primer lloc es fa un introducció de 

què és un test d'usuaris i quines són les seves avantatges. 

A continuació es detalla la selecció dels participants, es defineixen les tasques 

que tindrà la prova i es descriu el laboratori on es realitzarà el test. 

Després s'especifica com es realitzarà el test i quines seran les dades que es 

recolliran i finalment es detallen exhaustivament els resultats obtinguts, amb 

taules detallades, resumides i gràfics. 

I per últim en el capítol 7 es descriuen les conclusions i línies futures derivades 

d'aquest treball. 
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CAPÍTOL 

2 Introducció a la usabilitat. 

1. Què és la usabilitat? 

2. Beneficis de la usabilitat 

3. Avaluació 

2.1. Què és la usabilitat? 

Segons la definició del Centre de Terminologia (TERMCAT), la usabilitat és: 

• Qualitat generalment d'una pàgina web o un programa informàtic que és 

fàcil d'usar i té en compte aspectes com ara la llegibilitat dels textos, la 

rapidesa de la baixada d'informació, la manejabilitat i la capacitat de 

satisfer les necessitats de l'usuari [TERMCAT].  

Tenim també altres definicions com les donades per l’Organització 

Internacional per l'Estandardització (ISO) que en disposa de dues: 

• La usabilitat es refereix a la capacitat d’un software per a ser entès, 

après, usat i ser atractiu per a l’usuari, en condicions específiques d’ús 

[ISO/IEC 9126]. 

• La usabilitat es refereix a l’efectivitat, eficiència i satisfacció amb la que 

usuaris específics poden abastar uns objectius específics dins d’un 

entorn particular [ISO 9241-11]. 

Per concloure, en general es pot dir que la usabilitat és un terme que cada 

vegada se sent més, especialment quan parlem d’Internet*. Es refereix a l’ús de 

tècniques i recomanacions per a crear sistemes més fàcils d’utilitzar i entendre 

ràpidament pels usuaris i és a més a més una manera de mesurar la utilitat 

d’una aplicació. 

                                                 
* Glossari 
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2.2. Beneficis de la usabilitat 

Els beneficis de la usabilitat els podem dividir en dos grups, segons afectin als 

propietaris dels llocs web, o als usuaris que els utilitzen: 

Propietaris dels llocs web. 

• Un major nombre de visites. 

• Incrementa la confiança en un sistema, marca o producte. 

• Millora l’efectivitat global del lloc web i és un camí per mantenir la lleialtat 

a un producte o servei. 

• Disminució dels possibles errors i per tant estalvi en els costos. 

Usuaris. 

• Comprensió ràpida de contingut. 

• Major agilitat en la navegació i processos. 

• Satisfacció per aconseguir les fites proposades. 

2.3. Avaluació 

L’avaluació són un conjunt de metodologies i tècniques que estudien la 

usabilitat d’un sistema. 

El fet d’aplicar mètodes d’avaluació d’usabilitat, ens permet crear millors 

productes que ajudaran a l’usuari a realitzar les seves tasques més 

productivament [LOR01]. 

Els mètodes d’avaluació es poden dividir en tres grups: 

- Inspecció 

- Indagació 

- Test 
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Mètodes d’inspecció [LOR01] 

En aquests mètodes els especialistes d’usabilitat i en alguns casos els propis 

desenvolupadors, usuaris o altres professionals inspeccionen la interfície per 

validar que acompleix diferents criteris o normes acceptades, d’usabilitat. 

Com a mètodes d’inspecció ens trobem amb els següents tipus: 

Recorreguts cognitius: Un avaluador o un conjunt d’avaluadors examinen la 

interfície passant per un conjunt de tasques i avaluant la comprensió i facilitat 

d’aprenentatge. 

Avaluació heurística: Consisteix en què uns avaluadors han de revisar la 

conformitat de la interfície amb uns principis reconeguts d’usabilitat (heurístics). 

La revisió es fa individualment i no és fins a un cop acabada quan es permet 

als avaluadors comunicar els resultats i sintetitzar-los. 

Estàndards: Aquest mètode és realitzat per un expert en un estàndard que 

realitza una inspecció minuciosa de la interfície per comprovar que acompleix 

en tot moment els punts definits en l’estàndard. 

Mètodes d’indagació [LOR01] 

Es tracta d’obtenir informació sobre els gustos, rebutjos, necessitats i requisits 

dels usuaris, per aplicar-ho en etapes inicials del procés de desenvolupament. 

També és important obtenir informació del producte un cop acabat. Aquest 

mètode es realitza  parlant i observant a l’usuari utilitzant el sistema amb un 

treball real o obtenint respostes a qüestions fetes verbalment o per escrit. 

Entre els mètodes d’indagació ens trobem: 

Observació de camp: Es visita el lloc de treball on s’està realitzant la feina real 

i s’observarà a l’usuari per entendre com realitzar les tasques i el model mental 

que té sobre elles. 
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Grups de discussió dirigits: És una tècnica que recol·lecta dades reunint de 6 

a 9 usuaris per discutir aspectes relacionats amb el sistema avaluat. 

Entrevistes: S’entrevista a l’usuari respecte la seva experiència en un sistema 

interactiu. 

Gravació d’ús: Es disposa en l’ordinador de l’usuari d’un sistema que recull 

automàticament estadístiques sobre l’ús detallat del sistema. 

Estudi de camp proactiu: Aquest mètode es dur a terme abans de dissenyar 

un sistema. Els enginyers parlen amb els usuaris i observen com treballen i fan 

demandes per entendre com treballen, el flux de la informació, quines són les 

característiques que necessiten, etc. 

Qüestionaris: És una tècnica d’interrogació menys flexible que l’entrevista, 

però es pot fer a un grup més nombrós i a més a més es pot analitzar amb més 

rigurositat. 

Tests [LOR01] 

En aquests mètodes usuaris representatius, treballen en el sistema o prototipus 

realitzant determinades tasques i els avaluadors utilitzen el resultat per 

analitzar com es comporta la interfície del sistema. 

Dins d’aquest mètode trobem els següents tipus: 

Pensant en veu alta: Es demana als usuaris del test que expressin en veu alta 

els seus pensaments i opinions mentre treballen amb el sistema. 

Test remot: Mitjançant càmares de control remot es té una visió de com es 

realitza el test. 

 



Avaluació de webs d’Acadèmies Científiques 

M. Cristina Busto Menéndez (mbusto@uoc.edu)  20 
 

 

CAPÍTOL 

3 Selecció dels llocs web. 

1. Procés i justificació 

2. Royal Irish Academy 

3. The Royal Society 

4. La Real Academia Española 

5. L’Institut d’Estudis Catalans 

3.1. Procés i justificació 

Com ja s’ha comentat anteriorment els llocs web objecte del treball, són aquells 

que corresponen a acadèmies científiques. Per fer la selecció dels “sites” que 

s'analitzaran s'ha fet a partir d’una llista elaborada per entitats ja conegudes,  

per altres trobades mitjançant cerques en el Google i també per algunes  

detallades en la pàgina d’enllaços d’alguna altra acadèmia. 

Un cop examinats tots els enllaços d’aquesta llista, s’ha fet la selecció dels 

mateixos atenint-se principalment al criteri de què continguin aquelles 

informacions que des de la direcció de l’entitat on treballo es volen remarcar, 

potenciar i donar a conèixer a l’exterior. 

Entre aquests requisits es troben: 

• Proximitat geogràfica. Ja que una de les finalitats de l’avaluació és que 

serveixi d’ajudar en la elaboració d’una nova web de la institució cultural 

on treballo. Per tant, és important veure què ofereixen les altres 

acadèmies semblants a la nostra dins del país i de l’estat. 

• Que l’acadèmia tingui membres o acadèmics. 

• Que organitzi diferents activitats (jornades, conferències, seminaris, 

etc.). 

• Que tingui publicacions pròpies. 
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• Que tingui un catàleg bibliogràfic. 

• Que organitzi visites al seus espais. 

Han quedat poques institucions que acompleixin quasi tots aquests requisits i 

entre elles, s’han escollit tenint en compte el nombre d’activitats i publicacions, 

les següents: 

• La Royal Irish Academy.  

• The Royal Society. 

• La Real Academia Española. 

• L’Institut d’Estudis Catalans. 
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3.2. Royal Irish Academy 

3.2.1. Descripció de la pàgina d'inici 

La Royal Irish Academy és una acadèmia irlandesa per les ciències i les 

humanitats. La seva pàgina d’inici és: http://www.ria.ie/. 

 

Figura 2 Pàgina d'inici de la Royal Irish Academy 

La pàgina té un menú superior amb les principals opcions i la part central està 

dedicada a els arxius de notícies, a l’enregistrament en activitats, la compra de 

publicacions i a les notícies sobre l’acadèmia. 

També té un apartat on es detalla com establir contacte amb l’acadèmia, un 

d'enllaços i una funció de cerca. 
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3.2.2. Breu descripció dels continguts dels enllaços de la pàgina 
d’inici 
 

Menú en la part superior 

Enllaç Descripció. 

A propòsit de ... Informes anuals, objectius, 

organització, vistes de l’edifici i gràfics.

Membres. Relació de membres de l’acadèmia. 

Esdeveniments. Diferents esdeveniments organitzats 

per l’acadèmia. 

Internacional. Relacions internacionals de 

l’acadèmia amb altres entitats. 

Comitès. Relació dels diferents comitès de 

l’acadèmia. 

Beques i premis. Relació dels mateixos i informació 

diversa sobre ells. 

Projectes de recerca. Relació dels mateixos. 

Llibreria i catàleg. Consulta a la llibreria i catàleg. 

Publicacions. Relació compra “on line”. 

Taula 2 Enllaços del menú de la part superior de la pàgina d'inici 

 

Figura 3 Menú superior de la pàgina d'inici 

Part central  

Enllaç Descripció. 

Arxius de notícies. Notícies d’interès per l’acadèmia. 

Propers esdeveniments. Activitats que es volen remarcar. 

Compra de publicacions i 

subscripcions a esdeveniments. 

Compra de publicacions i 

subscripcions a esdeveniments “on 

line”. 

Tauler de l’acadèmia. Comunicats i notícies de l’acadèmia. 
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Contacte. Adreça, telèfon, fax i correu* electrònic 

per posar-se en contacte amb 

l’acadèmia. 

Enllaços. Enllaços a altres llocs web que 

l’acadèmia recomana. 

Cerca. Funcionalitat per a fer cerques en el 

lloc web. 

Patrocinador de la conferència de 

l’acadèmia. 

Espai per fer publicitat dels 

patrocinadors de l’acadèmia. 

Taula 3 Enllaços de la part central de la pàgina d'inici 

 

 

Figura 4 Part central de la pàgina d'inici 

                                                 
*Glossari 
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3.3. The Royal Society 

3.3.1. Descripció de la pàgina d'inici 

La Royal Society és una acadèmia independent nacional del Regne Unit. La 

Societat  representa a la comunitat científica anglesa dins de Gran Bretanya i 

amb relació amb individus i grups científics de tot el món. La seva pàgina d’inici 

és: http://www.royalsoc.ac.uk/. 

 

Figura 5 Pàgina d'inici de The Royal Society 

La pàgina té un menú lateral dret amb les principals opcions, la part central 

està dedicada bàsicament a les novetats i en la part superior hi ha un 

cercador*. 

                                                 
* Glossari 
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3.3.2. Breu descripció dels continguts dels enllaços de la pàgina 
d’inici 
 

Menú en la part esquerra de la finestra 

Enllaç Descripció. 

A propòsit de "The Royal Society". Informació general sobre què fan, com 

esta dirigida, què és i quins són els 

objectius de la societat. 

Notícies i mitjans de comunicació. Esdeveniments en diaris i altres 

mitjans sobre temes relacionats amb 

la ciència i la tecnologia. 

La política de les Ciències. Novetats, informes i declaracions al 

respecte. 

La Ciència en societat. És un projecte que rep suport de la 

Fundació Kohn. 

Perfils científics. És un àrea que destaca el treball dels 

científics que reben finançament de 

l'entitat  o de beques d'investigació. 

Finançament. El finançament i les beques 

d'investigació són centrals pel suport a 

la investigació. 

Educació. Pàgina dedicada al programa 

d'educació de la Societat. 

Internacional. Esdeveniments i notícies 

internacionals sobre la Societat. 

Esdeveniments diaris.   Pàgina que els detalla per ordre 

cronològic i per ordre temàtic. 

Biblioteca i arxiu.   Ens adreça a una pàgina on hi ha 

diferents enllaços sobre informació i 

diverses cerques sobre el catàleg i 

arxiu de l'entitat. 

Facilitats en les conferències.   Pàgina on s'explica el servei que 
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ofereix l'entitat per l'organització de 

conferències en la seva seu. 

Publicacions. Pàgina amb informació molt variada, 

que ofereix informació i consulta de les 

publicacions fetes per la Societat. 

Registrar-se. Per les notícies de  The Royal Society 

i actualitzacions. 

Àrea dels socis. Àrea restringida pels socis. 

Àrea dels socis de la recerca. Àrea restringida pels socis de la 

recerca. 

Discurs de l'aniversari de 2003.  

La revisió de l'any. Pàgina dedicada a fer una revisió en 

els camps de la innovació, la recerca, 

els descobriments i contractacions fets 

per la societat durant l'any en curs. 

Excel·lències en la ciència. Butlletí en línia de la Societat. 

Contactar-nos. Adreça postal i adreça electrònica per 

contactar amb l'entitat. 

Trobar-nos. Explicació de com arribar a la seu de 

la Societat i mapa de situació de la 

mateixa en la ciutat. 

Ajuda. Consells tècnics sobre navegadors*, 

configuració de pantalla, etc. per 

visitar aquest lloc web. 

Incrementar la mida de la font de la 

lletra. 

Dóna accés a una finestra on explica 

com canviar la mida de la lletra, si la 

navegació es fa amb Internet Explorer 

o estacions de treballa d’UNIX. 

Mapa del lloc.  

Enllaços útils. Recull d’enllaços ordenats per ordre 

alfabètic. 

Taula 4 Enllaços del menú de la part esquerra de la pàgina d'inici 

                                                 
* Glossari 
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Part superior 

Que conté una funció de cerca. 

Taula 5 Enllaços de la part superior de la pàgina d'inici 

 

Figura 6 Menú part esquerra 

 

 

 

Figura 7 Opcions de la part superior 

 

 

 

Part central 

Aquesta zona està dedicada a les notícies d'una certa rellevància i al tauler de 

notes. 

Taula 6 Enllaços de la part central de la pàgina d'inici 

 

 

Figura 8 Part central de la pàgina d'inici 
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3.4. La Real Academia Española 

3.4.1. Descripció de la pàgina d'inici 

La Real Academia Española va se fundada el 1713 i té com a principal objectiu 

vetllar per a que els canvis que es van produint en la llengua per adaptar-se a 

les necessitats dels seus parlants no per la llengua espanyola i per adaptar la 

mateixa als canvis no trenquin la unitat que manté en tot l’àmbit hispà. La seva 

pàgina d’inici és:  http://www.rae.es/. 

 

Figura 9 Pàgina d'inici de la Real Academia Española 

La pàgina d’inici consta de dos menús laterals a la dreta i esquerra amb totes 

les opcions. En la part central hi ha una imatge i sota d’aquesta,  notícies i 

notes de premsa. En la part superior hi ha un cercador.  
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3.4.2. Breu descripció dels continguts dels enllaços de la pàgina 
d’inici 
 

Menú de la part esquerra 

Enllaç Descripció. 

Diccionari de la llengua espanyola. Presentació, informació i consulta 

sobre el diccionari. 

Consultes lingüístiques. Informació sobre el servei de 

consultes lingüístiques que té l'entitat. 

Diccionari de dubtes (avanç). En aquesta secció es pot consultat els 

articles ja redactats del Diccionari 

panhispànic de dubtes. 

Consulta Banc de dades. Corpus actual i Corpus històric. 

Conjugació verbal. Informació sobre la conjugació verbal 

que ha sigut integrada en el DRAE. 

Diccionaris acadèmics. Consulta per lema a tots els 

diccionaris acadèmics per edicions 

(NTLLE). 

Ortografia. Accés a un document "pdf" amb 

l'Ortografia de la Llengua Espanyola. 

Biblioteca. Catàleg i consultes bibliogràfiques. 

Publicacions. Catàleg, adquisició i discursos d'ingrés 

dels acadèmics. 

Usuari registrat. Àrea restringida per l'usuari registrat. 

Imatges de la vida acadèmica. Relació de diferents  activitats de la 

institució, acompanyats de fotografies, 

vídeos i textos dels discursos de les 

persones que han intervingut. 

Taula 7 Enllaços del menú de la part dreta de la pàgina d'inici 
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Menú de la part dreta 

Enllaç Descripció. 

La Reial Acadèmia Espanyola. Història, els acadèmics, premi RAE, 

publicacions,  Casa Museu Lope de 

Vega, arxiu de notícies acadèmiques. 

L'Associació d'Acadèmies de la 

Llengua Espanyola. 

Presentació, les acadèmies de 

l'associació, americanismes DRAE 

2004. 

Escola de Lexicografia Hispànica. Informació general, programa 

acadèmic i candidatures. 

Fundació pro Reial Acadèmia 

Espanyola. 

Història, informació general i membres 

benefactors. 

Lexicografia. DRAE, diccionari històric, diccionari 

panhispànic de dubtes, diccionari de 

l'estudiant, nou tresor lexicogràfic de la 

Llengua Espanyola, ortografia i 

gramàtica. 

Departament "Espanyol al dia" Són les mateixes pàgines de 

presentació i consultes lingüístiques 

del menú de la part esquerra. 

Departament de Banc de Dades. En aquest apartat també hi ha 

enllaços a pàgines que ja han sortit en 

el menú de la part esquerra: CREA, 

CORDE, consulta base de dades, 

fitxer lèxic. 

Departament de Lingüística 

Computacional. 

Presentació del departament i 

descripció de l'enginyeria lingüística. 

Departament d'Informàtica. Pàgina en construcció. 

Fons documentals i bibliogràfics. Relació dels fons, atenció als 

investigadors, servei de reprografia i 

sol·licitud del mateix. 

Directori. Direcció oficial i directori per 

departaments, amb les bústies de 



Avaluació de webs d’Acadèmies Científiques 

M. Cristina Busto Menéndez (mbusto@uoc.edu)  32 
 

contacte de cadascun d'ells. 

Enllaços.  

Agraïments.  

Taula 8 Enllaços del menú de la part esquerra de la pàgina d'inici 

 

Figura 10 Menú part dreta  

 

Figura 11 Menú part esquerra 

 

 

Part central de la finestra 

Imatge de l'edifici de la RAE. 

Ortografia de la llengua espanyola. Que deixa baixar*-te una versió provisional 

en "pdf". 

Apartat de novetats. 

Apartat de notícies. 

Taula 9 Enllaços de la part central de la pàgina d'inici 

 

Figura 12 Part central de la pàgina d'inici 

                                                 
* Glossari 
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3.5. L'Institut d'Estudis Catalans 

3.5.1. Descripció de la Home Page 

L’Institut d’Estudis Catalans tal i com diu la seva pàgina d’inici, va ser fundat a 

l’any 1907 i és una institució acadèmica que té per fi l’alta investigació científica 

i la promoció del coneixement. 

La seva pàgina d’inici és: http://www.iecat.net/inici.htm. 

 

Figura 13 Pàgina d'inici de l'Institut d'Estudis Catalans 

La pàgina d’inici comença amb una presentació en flash*, que es pot ometre i 

passem a la pàgina principal. Aquesta conté dos menús laterals on hi ha totes 

les opcions possibles per navegar per la web, i la part central està ocupada per 

una imatge de la seu de l’IEC i una petita presentació de la institució. Sota la 

imatge hi ha una indicació de les exposicions que s’estan fent ara. 

 

                                                 
* Glossari 
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3.5.2. Breu descripció dels continguts dels enllaços de la pàgina 
d’inici 
 

Menú de la part esquerra 

Enllaç Descripció. 

La Institució. Historia, membres, organització, seus, 

arxiu i declaracions institucionals. 

Fundacions. Mercè Rodoreda i Ferran Sunyer i 

Balaguer. 

Llengua catalana. Diccionari normatiu, gramàtica 

normativa, documents de la SF, 

alfabet fonètic, centres i serveis. 

Recerca. Programes, reports de la recerca, 

premis, jornades, congressos, centres 

i laboratoris. 

Societats filials. Relació de les Societats filials 

ordenades per les cinc seccions de la 

institució. 

Publicacions.  Cercador de les publicacions i 

novetats. 

IEC i societat. Consultes lingüístiques, OCAL, 

onomàstica, FOREST, PDL, diccionari 

valencià-català-balear, Scriptorium i 

enllaços. 

Taula 10 Enllaços del menú de la part dreta de la pàgina d'inici 
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Menú de la part dreta 

Enllaç Descripció. 

Agenda Activitats, visites guiades i butlletins de 

premsa i el butlletí corporatiu. 

Taula 11 Enllaços del menú de la part dreta de la pàgina d'inici 

 

Figura 14 Menú de la part esquerra 

 

 

 

Figura 15 Menú de la part dreta 

 

 

Part central de la finestra 

Enllaç Descripció. 

On es col·loquen els comunicats i altres notícies que es volen destacar. 

Taula 12 Enllaços de la part central de la pàgina d'inici 

 

Figura 16 Part central de la pàgina d'inici 
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CAPÍTOL 

4 Avaluació heurística 

1. Introducció 

2. Procediment 

3. Avantatges 

4. Selecció dels avaluadors 

5. Passos de l’avaluació 

5.1. Descripció dels escenaris sobre els que es farà l’avaluació 

5.2. Elaboració de la guia de comprovació dels criteris heurístics 

5.3. Revisió de la interfície pels avaluadors 

5.4. Resultats i conclusions 

4.1. Introducció 

L'avaluació heurística és un mètode de l'enginyeria de la usabilitat per l'anàlisi 

d'interfícies d'usuari [NIEAV2]. 

És el mètode més popular d’inspecció de la usabilitat i permet d’una manera 

ràpida, econòmica i fàcil, avaluar el disseny de la interfície d’usuari d’una 

aplicació.  

La finalitat de l’avaluació heurística és trobar problemes d’usabilitat en el 

disseny [NIEHEU]. 

Eduardo Manchón comenta que aquest tipus d’avaluació pot arribar a detectar 

fins al 42% dels problemes greus de disseny i el 32% dels problemes menors, 

depenent del nombre d’avaluadors [MANHEU]. Després es recomana fer un 

test d’usuaris per fer més completa l’avaluació. 
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4.2. Procediment 

Un grup d'avaluadors examina individualment la interfície a analitzar 

comparant-la amb una llista de principis reconeguts (heurístics*). Únicament 

quan totes les avaluacions hagin sigut completades, es permetrà als 

avaluadors comunicar-se entre si. Això garanteix la independència i l’objectivitat 

de les avaluacions. 

Els resultats de l'avaluació poden ser registrats per cadascun en informes 

escrits o fent que els avaluadors facin verbalment els seus comentaris a un 

observador. 

Es recomana que els avaluadors naveguin pel lloc web almenys un parell de 

vegades per familiaritzar-se amb la seva estructura, abans de començar 

l’anàlisi. 

Durant la sessió d’avaluació, l’avaluador recorrerà l’interfície varies vegades i 

examinarà els diferents elements comparant-los amb una llista de  principis 

reconeguts anomenats heurístics. 

El resultat de l’avaluació és una llista de problemes que l’avaluador haurà 

trobat, que estarà degudament documentada i explicada. 

L’avaluació heurística no ofereix solucions als problemes existents, el que fa és 

posar-los en evidència [NIEHOW]. 

4.3. Avantatges 

La principal avantatja de l’avaluació heurística és el seu baix cost. Amb un 

mínim de tres avaluadors podem fer una avaluació per criteris, els costos per 

tant són molt més baixos que qualsevol altre mètode d’avaluació [MANHEU].  

Altra avantatja en comparació  amb altres tècniques d'avaluació on l'observador 

deu interpretar les accions de l'usuari és que en l’avaluació heurística no cal 

que es faci la interpretació externa, perquè els comentaris, idees i informació 
                                                 
* Glossari 
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dels avaluadors ja estan en els seus informes, també és molt important que els 

avaluadors, poden ser interrogats per aprofundir en determinades qüestions 

d’interès i per ajudar-los quan tenen problemes [MANHEU]. 

4.4. Selecció dels avaluadors 

Amb la finalitat de què l’avaluació sigui el més completa possible s’ha tingut en 

compte el que algun autor apunta respecte a que una avaluació s’ha de 

realitzar per més d’una persona, ja que s’ha observat que encara que es basin 

en els mateixos principis heurístics, diferents persones troben diferents tipus de 

problemes en un lloc web [MANHEU]. 

Per escollir als avaluadors, es valoraran els següents aspectes:  

• Que siguin experts en les tecnologies associades a la web, com HTML, 

Java Script, XML, ASP, etc. ja que d’aquesta manera saben amb més 

certesa on es poden trobar el problemes i aportar a més a més 

solucions.  

• Que siguin especialistes en el producte, és a dir, que coneguin que és 

una acadèmia científica. Per la qual cosa ens podria anar bé, persones 

que treballin amb acadèmies científiques dins de departaments en 

contacte amb la direcció de l'entitat, que sàpiguen què fa i com funciona 

una institució d'aquest tipus. Això els capacita per opinar sobre la 

informació que s’ofereix i detectar si els continguts estan ben 

seleccionats i agrupats.  

• Que coneguin el disseny gràfic i eines associades al disseny de web, per 

aportar opinions i idees de com ha de ser el disseny per aconseguir un 

lloc web atractiu a l’usuari. 

L'àmbit on s’ha centrat la selecció dels avaluadors ha estat principalment, en 

l’entorn de la meva empresa i d’alguns companys de professió que tenen 

experiència en usabilitat i dissenys de llocs web. Això ha estat així pels 

següents motius: 
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• Proximitat dels avaluadors, la qual cosa em dóna molta més facilitat i 

rapidesa per efectuar l’avaluació. 

• Dins d’aquest dos àmbits  hi ha persones amb experiència en disseny 

d'interfícies d'usuari. 

• Alguns  d’ells, ja treballen en una acadèmia científica, per tant el seu 

grau d’experiència en entorns com els de les interfícies avaluades és 

gran i això és important perquè ens poden indicar si hi ha mancances en 

els continguts oferts. 

• També hi ha persones alienes a institucions com les que valorarem, la 

qual cosa serà important ja que el seu punt de vista enriquirà l’anàlisi. 

Tenint en compte el que diu Jacob Nielsen [NIEAVA], en una anàlisi sobre sis 

dels seus estudis, de què la majoria dels problemes d’usabilitat es podrien 

trobar amb un nombre d’avaluadors entre tres i cinc, he seleccionat tres 

persones que acompleixen els requisits detallats: 

• Avaluador 1. Enginyer Informàtic, cap de projecte en el Servei 

d’Informàtica , amb amplia experiència en avaluacions i disseny 

d'interfícies d'usuari. 

• Avaluador 2. Responsable del Servei de Documentació i Arxiu. 

Diplomada en Documentació i Llicenciada en Humanitats, amb 

experiència en avaluacions i disseny d'interfícies. El seu treball final de 

carrera ha tractat sobre el disseny d'un lloc web per una fundació 

privada. 

• Avaluador 3. Enginyer Informàtic i responsable del lloc web en una 

empresa dedicada a temes de formació en l’àmbit de la banca. 

4.5. Passos de l'avaluació 

4.5.1. Descripció dels escenaris sobre els que es farà l’avaluació 

En la definició dels escenaris hi ha dos aspectes a tenir en compte: 

• La descripció de l’usuari del lloc web.  

• La descripció de la finalitat per la qual navega pel lloc web. 
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He suposat que l’usuari del lloc, tindrà un perfil no massa expert en navegació i 

que ha sentit parlar de l’acadèmia, però no té una idea clara de com està 

organitzada, amb quina finalitat va ser fundada, quins àmbits són en els que 

està especialitzada, etc. 

El motiu principal d’escollir un perfil com aquest, ve donat perquè una de les 

fites pendents de l’entitat on treballo és la de crear un nou lloc web, usable i 

atractiu que arribi a aquest tipus d’usuari, per donar a conèixer la institució i 

divulgar el treballs, activitats i projectes de recerca que es desenvolupen en 

l’entitat. 

En quant al segon aspecte, hem suposat que l’usuari farà les tasques que 

defineixo a continuació: 

• Buscar* informació i objectius de l’acadèmia. 

• Buscar els seus membres o acadèmics. 

• Buscar les activitats (seminaris, jornades, congressos, etc.) que farà 

l’acadèmia durant la primera setmana de maig. 

• Buscar les publicacions de l’acadèmia. 

4.5.2. Elaboració de la guia de comprovació dels criteris heurístics 

Per facilitar les tasques als avaluadors se’ls facilita una guia que recull una 

sèrie de preguntes basades en els principis heurístics de Nielsen [NIEUSA]. 

Aquestes preguntes s’han elaborat després de l’estudi d’aquests principis i 

ajudaran a l’avaluador a l’anàlisi del lloc web i a més a més, serviran per poder 

fer una valoració del mateix, en funció de si es compleixen o no. 

La checklist es detalla en forma de taula en l’apartat següent. 

4.5.3. Criteri de valoració de la checklist 

Cada ítem de la guia de comprovació s’ha valorat seguint una escala que ens 

indicarà si la seva presència o absència afecta positiva o negativament la 

                                                 
* Glossari 
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usabilitat del lloc web. Els criteris assolits després de la lectura i anàlisi de la 

bibliografia detallada en l’apartat corresponent de la memòria, han estat la base 

per la creació de l’escala i la seva assignació als ítems. 

Aquesta escala va de l’1 al 3 i s’aplica de la següent forma: 

Prioritat 1: Aquells ítems que són molt importants perquè si no es compleixen 

poden afectar directament a l’execució de les tasques definides en els 

escenaris i per tant l’usuari no les pot dur a terme. Tindran una valoració 

numèrica de 9. 

Prioritat 2: S’aplicarà als ítems que si no hi són poden ocasionar problemes 

moderats en la usabilitat del lloc web, però que no impedeixen l’execució de les 

tasques i per tant l’usuari les pot executar amb més o menys dificultat. Tindran 

una valoració numèrica de 6. 

Prioritat 3: Aquesta escala és pels ítems que són problemes menors, que fan 

més lenta l’execució de les tasques definides i que la seva acumulació molesta 

a l’usuari. Tindran una valoració numèrica de 3. 

Quan ha hagut dubte sobre l’escala a assignar a un ítem, s’ha optat sempre per 

aplicar la més restrictiva. 

A continuació es detalla  la checklist amb tots els seus ítems i l’escala que s’ha 

assignat a cadascun d’ells: 

I Visibilitat de l'estat del sistema Escala 

El lloc mostra clarament on es troba l'usuari? 3 

Totes les pàgines tenen un títol i indiquen a quina secció estem? 3 

Els enllaços possibles d’explorar estan senyalats clarament? 2 

Apareix la imatge corporativa en totes les pàgines? 2 

Les parts més importants de la web són accessibles des de la 

pàgina d'inici? 

1 

Es proporciona una funció senzilla de cerca? 3 

II Relació entre sistema i el món real   
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El llenguatge és clar? 2 

El llenguatge és amigable i proper? 1 

Les paraules son conegudes? 1 

Els conceptes s’entenen? 1 

Els paràgrafs són breus? 1 

Hi ha versions en diferents idiomes? 1 

III Control de l'usuari i llibertat   

És fàcil tornar a la pàgina d’inici des de qualsevol pàgina? 1 

És fàcil tornar al punt anterior? 1 

El lloc no té gifs animats, presentacions flash, pop-ups, etc.? 1 

IV Consistència i estàndards    

L'enllaç reflecteix el títol de la pàgina a la que es refereix? 1 

Existeix coherència entre el títol de la pàgina i el seu contingut? 1 

Tots els enllaços tenen contingut? 1 

V Prevenció d'errors    

Existeixen missatges que avisin de possibles errors? 1 

És possible preveure possibles errors? 2 

La pàgina no indueix a possibles errors? 1 

Els missatges d'error són visibles i clars? 2 

Els missatges d'error descriuen accions per resoldre el problema? 1 

Els missatges d'error proporcionen el contacte de l'assistència? 1 

VI Reconèixer enlloc de recordar    

Les icones es reconeixen fàcilment? 1 

Els rètols són significatius? 2 

Els enllaços es poden reconèixer clarament? hi ha indicació del 

seu estat? 

2 

VII Flexibilitat i eficiència d'ús    

És fàcil afegir al bookmark una secció específica del lloc? 2 

La descripció dels llocs desats en el bookmark reflecteix el seu 

contingut? 

2 

VIII Disseny pràctic i senzill    

La informació és rellevant? 2 

El contingut està ben classificat? 2 
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El contingut està correctament organitzat? 2 

El contingut està ben distribuït en el lloc? 1 

L’espai lliure és suficient? Les pàgines estan massa atapeïdes de 

text? 

1 

S’evita l’animació innecessària? 1 

Els colors utilitzats pels enllaços visitats i no visitats, són fàcilment 

comprensibles? 

1 

IX Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors    

És fàcil reconèixer quan hi ha un error? 2 

Quan hi ha un error, és fàcil tornar al lloc d’origen? 1 

Quan hi ha un error hi ha mecanismes per resoldre’l? 1 

Quan hi ha un error es proporciona un contacte amb l’assistència? 1 

X Ajuda i documentació    

L’espai està dissenyat de manera que requereix ajuda i 

instruccions mínimes? 

2 

Si hi ha una secció d’ajuda, és realment necessària? 2 

L'enllaç a la secció d'ajuda és visible? 2 

Quan existeix ajuda, és específica per alguna funcionalitat en 

concret? 

1 

L’ajuda és planera i fàcil d’entendre? 2 

El correu del webmaster està present? 1 

XI Velocitats i mitjans    

Existeix la possibilitat d’accedir al contingut del lloc en format de 

text, sense imatges que facin més lenta la baixada de la pàgina? 

2 

Els mitjans utilitzats (imatges, vídeos, so) fan que la càrrega del 

lloc sigui llarga? (més d’un minut en un mòdem de 56 Kbps) 

2 

S’indica la mida dels arxius quan hi ha possibilitat de descarregar-

los? 

2 

Taula 13 Guia de comprovació i valoració de cada ítem 

La puntuació del lloc web l’obtindrem sumant les valoracions numèriques de 

cada ítem en funció de la resposta (si o no) que ha posat l’avaluador en el 

formulari que se li ha proporcionat per aquests efectes. 
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Aquesta puntuació mitjançant una petita fórmula: (Puntuació obtinguda * 10 

/Puntuació màxima possible), donarà un valor de 0 a 10 per cada apartat. I 

dividint la suma d’aquest valor pel nombre d’apartats obtindrem la valoració 

global del lloc web.  

Es fa d’aquesta forma perquè s’ha pensat que tenir una valoració del lloc web 

basada en una puntuació de 0 a 10 és més fàcil d’interpretar, ja que és una 

valoració molt habitual en la nostra societat, la qual cosa fa que ràpidament 

s’entengui. Per tant la puntuació serà més bona, quan més pròxima estigui al 

10. 

4.5.4. Material que es lliura als avaluadors per a procedir a l’anàlisi 
dels llocs web 

Als avaluadors se’ls proporciona els següent material: 

• Una guia de comprovació del principis heurístics on respondran cada 

pregunta que es fa i que hauran d’omplir per cada lloc web (veure annex 

B.1). 

• Un formulari per poder anotar els defectes d’usabilitat, detallant 

l’escenari on s’ha trobat una breu descripció del mateix (veure annex 

B.2). 

4.5.5. Avaluació heurística de la Royal Irish Academy 

A continuació es mostra el resum per apartats, de la valoració obtinguda al 

navegar per la web d’aquesta acadèmia científica amb la finalitat de dur a 

terme les tasques definides en els quatre escenaris descrits anteriorment: 

Apartats Valoració 

I. Velocitats i mitjans   10 

II. Relació entre el sistema i el món real   8,24 

III. Control de l’usuari i llibertat   10 

IV. Consistència i estàndards   10 
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V. Prevenció d'errors   10 

VI. Reconèixer enlloc de recordar   7,14 

VII. Flexibilitat i eficiència d’ús   5 

VIII. Disseny pràctic i senzill   8,33 

IX. Reconeixement, diagnòstic i recuperació d’errors  10 

X. Ajuda i documentació  8,57 

XI. Velocitat i mitjans 6,67 

Valoració global de la web site 8,541 

Taula 14 Valoració global per apartats de l'avaluació heurística 

El formulari amb els resultats de cada ítem es troba en l’annex C.1 d’aquesta 

memòria.  

Seguidament es detallen els problemes detectats durant l’avaluació en cada 

apartat: 

II. Relació entre sistema i món real.  

No hi ha versions en altres llengües que no sigui l’anglesa. Fins i tot crida 

l’atenció que sent una acadèmia irlandesa, que a part del títol de l’acadèmia 

que consta sota el títol en anglès, no es trobi res més en aquest idioma: 

 

Figura 17 Logotip 

VI. Reconèixer enlloc de recordar. 

És important remarcar que els enllaços no canvien de color indicant el seu 

estat, per tant l’usuari no sap quins han sigut visitats ja. 

                                                 
1 L’explicació del mètode de valoració es fa en l’apartat 4.5.3 d’aquest treball 
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Figura 18 Menú de la part superior de la pàgina d'inici 

Tal i com s’aprecia en la imatge els enllaços són de color negre i tant l’enllaç de 

“about” com el de “members” havien sigut visitats i es veuen igual que tots els 

altres que hi han en el menú. 

VII. Flexibilitat i eficiència d’ús. 

Aquí s’ha trobat un problema quan es vol desar la pàgina en el bookmark i és 

que la descripció de la pàgina indica la secció on estem però no apareix enlloc 

el nom de l’acadèmia que estem visitant. Per tant si l’enllaç es desa així no se 

sap a qui pertany, tal i com es pot observar en la imatge: 

 

Figura 19 Finestra per afegir un preferit 
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VIII. Disseny pràctic i senzill. 

En aquest apartat, l’única objecció que hem trobat ha sigut en la part que tracta 

sobre l’acadèmia on les pàgines estan massa plenes de text: 

 

Figura 20 Pàgina amb la informació sobre l'estructura de l'acadèmia 

XI. Velocitat i mitjans. 

En aquest apartat s’ha trobat que no existeix la possibilitat d’accedir al 

contingut en format text. 
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4.5.6. Avaluació heurística de The Royal Society 

A continuació es mostra el resultat obtingut al navegar per la web d’aquesta 

acadèmia científica amb la finalitat dur a terme les tasques definides en els 

quatre escenaris: 

El resum de la valoració obtinguda és aquest: 

Apartats Valoració 

I. Visibilitat de l'estat del sistema 10 

II. Relació entre sistema i el món real 8,24 

III. Control de l'usuari i llibertat 10 

IV. Consistència i estàndards   10 

V. Prevenció d'errors   10 

VI. Reconèixer enlloc de recordar   7,14 

VII. Flexibilitat i eficiència d'ús   10 

VIII. Disseny pràctic i senzill   8,33 

IX. Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors 10 

X. Ajuda i documentació   8,57 

XI. Velocitats i mitjans   6,67 

Valoració global de la web site 9,00 

Taula 15 Valoració global per apartats de l'avaluació heurística 

El formulari amb els resultats de cada ítem es troba en l’annex C.2  d’aquesta 

memòria.  

Seguidament es detallen els problemes detectats durant l’avaluació en cada 

apartat: 
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II. Relació entre sistema i món real.  

No hi ha versions en altres llengües, la web està feta en anglès. 

VI. Reconèixer enlloc de recordar. 

Els enllaços es reconeixen fàcilment però no canvien de color marcant el seu 

estat, la qual cosa no ens indica els que ja han sigut visitats. 

VII. Flexibilitat i eficiència d’ús. 

No hi ha una funció específica per afegir la pàgina al bookmark.  

VIII. Disseny pràctic i senzill. 

No hi ha canvi de color dels ítems visitats. 

En l’apartat dels esdeveniments s’ha de fer notar que s’utilitza una tècnica molt 

incòmode. Els esdeveniments es col·loquen en una petita finestra en el centre 

de la finestra que té unes fletxes dalt i baix que es belluguen quan es posar el 

cursor a sobre d’elles, llavors el contingut de la finestra va corrent la qual cosa 

no facilita massa una lectura correcte. 

 

Figura 21 Pàgina amb els esdeveniments de l'entitat 

XI. Velocitat i mitjans. 

No hi ha una versió text del lloc web. 
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4.5.7. Avaluació heurística de la Real Academia Española 

A continuació es mostra el resultat obtingut al navegar per la web d’aquesta 

acadèmia científica amb la finalitat dur a terme les tasques definides en els 

quatre escenaris: 

El resum de la valoració obtinguda és aquest: 

Apartats Valoració 

I. Visibilitat de l'estat del sistema 10 

II. Relació entre sistema i el món real 6,47 

III. Control de l'usuari i llibertat 6,67 

IV. Consistència i estàndards   10 

V. Prevenció d'errors   10 

VI. Reconèixer enlloc de recordar   7,14 

VII. Flexibilitat i eficiència d'ús   0 

VIII. Disseny pràctic i senzill   6,67 

IX. Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors   10 

X. Ajuda i documentació   10 

XI. Velocitats i mitjans   6,67 

Valoració global de la web site 7,60 

Taula 16 Valoració global per apartats de l'avaluació heurística 

El formulari amb els resultats de cada ítem es troba en l’annex C.3  d’aquesta 

memòria. 
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Seguidament es detallen els problemes detectats durant l’avaluació en cada 

apartat: 

II. Relació entre sistema i món real.  

No sempre ens trobem amb conceptes que s’entenen. Hem trobat en l’apartat 

dels acadèmics que es parla d’acadèmics de número, corresponents i 

honoraris, però enlloc s’explica que són: 

 

Figura 22 Pàgina amb la informació dels acadèmics de l'entitat 

No hi ha versions en altres llengües, tot el web està en espanyol. 

VII. Flexibilitat i eficiència d’ús. 

No hi ha una funció específica per afegir la pàgina al bookmark i a més a més 

en totes les seccions de la web quan afegint una pàgina al bookmark, sempre 

surt: “Bienvenido a la Real Academia Española”, això es degut a l’ús de 

“frames”. En la imatge que ve a continuació estem situats en la secció que 

parla sobre la història de l’Acadèmia, com es pot veure pel títol de la pàgina i 

en canvi com podem apreciar quan s’afegeix  la pàgina al bookmark no és 

aquest el títol que consta: 

 

Figura 23 Finestra per afegir la pàgina als preferits 
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VIII. Disseny pràctic i senzill. 

Hi ha animacions innecessàries en la pàgina d’inici. En la part superior de la 

finestra surt un text en moviment que diu: “Bienvenido a la Real Academia 

Española” i a més a més informa d’una reunió que se celebrarà en la seva seu. 

La llargària del text és gran, de forma que normalment l’usuari no s’espera a 

que acabi i surt de la pàgina abans de llegir la informació de la reunió que 

sembla que és el que es vol remarcar amb aquesta tècnica: 

 

Figura 24 Capçalera de la pàgina d'inici, amb el contingut animat que surt 

Altre defecte trobat en aquest apartat, és que els enllaços no canvien de color 

un cop ja han estat visitats, amb la qual cosa l’usuari perd aquesta informació: 

4.5.8. Avaluació heurística de l’Institut d’Estudis Catalans 

A continuació es mostra el resultat obtingut al navegar per la web d’aquesta 

acadèmia científica amb la finalitat dur a terme les tasques definides en els 

quatre escenaris: 

El resum de la valoració obtinguda és aquest: 

Apartats Valoració 

I. Visibilitat de l'estat del sistema 7 

II. Relació entre sistema i el món real 6,47 

III. Control de l'usuari i llibertat 0 

IV. Consistència i estàndards   10 

V. Prevenció d'errors   10 

VI. Reconèixer enlloc de recordar   7,14 
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VII. Flexibilitat i eficiència d'ús   0 

VIII. Disseny pràctic i senzill   5 

IX. Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors   10 

X. Ajuda i documentació   10 

XI. Velocitats i mitjans   3,33 

Valoració global de la web site 6,27 

Taula 17 Valoració global per apartats de l'avaluació heurística 

El formulari amb els resultats de cada ítem es troba en l’annex C.4  d’aquesta 

memòria.  

Seguidament es detallen els problemes detectats durant l’avaluació en cada 

apartat: 

I. Visibilitat de l’estat del sistema .  

La imatge corporativa es perd en alguna ocasió, fins al punt que en alguns 

punts no sabem on pertany la pàgina. Per exemple en el cas de la secció a 

l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístic: 

 

Figura 25 Pàgina d'informació de l'Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics 
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Altre defecte trobat és que el lloc no té una funció senzilla de cerca. 

II. Relació entre sistema i món real.  

Els paràgrafs no són breus: 

 

Figura 26 Pàgina on es pot observar la llargària dels paràgrafs 

Altre defecte trobat en aquest apartat és que el lloc no té versions en altres 

llengües, està escrit en català. 

III. Control de l’usuari i llibertat.  

Hi ha una presentació de flash a l’inici. 

No és fàcil tornar a la pàgina d’inici, ni a la pàgina anterior ja que com podem 

apreciar en la imatge que hi ha a continuació com a mostra, no existeix aquesta 

possibilitat en les pàgines: 
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Figura 27 Pàgina amb les activitats de la institució 

VI. Reconèixer enlloc de recordar   

No hi ha canvi de color en els enllaços visitats. 

VII. Flexibilitat i eficiència d’ús. 

La utilització de frames impedeix poder afegir amb facilitat les pàgines al 

bookmark i la descripció de la pàgina que s’afegeix no es correspon a la pàgina 

que es vol incloure: 

 

Figura 28 Finestra per afegir la pàgina als preferits 
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VIII. Disseny pràctic i senzill. 

Les pàgines estan massa atapeïdes de text i no hi ha canvi de color en els 

enllaços ja visitats: 

 

Figura 29 Pàgina d'exemple de com està atapeïda de text 

XI. Velocitat i mitjans. 

No hi ha una versió text del lloc web, i no s’indica la mida dels arxius quan hi ha 

la possibilitat de descarregar-los. Per exemple en la pantalla que segueix la 

informació sobre els membres són arxius "pdf", dels que no s’especifica la 

mida.  
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CAPÍTOL 

5 Test d’usuaris 

1. Introducció i avantatges 

2. Selecció del participants 

3. Definició de les tasques 

4. Laboratori d'usabilitat 

5. Realització del test 

6. Dades que es recolliran en el test 

7. Resultats 

5.1. Introducció i avantatges 

El test d’usuaris és un prova d’usabilitat que es basa en l’observació i anàlisi de 

com un grup d’usuaris reals utilitza un lloc web [YHMFMF]. 

Els test d’usuaris són molt útils perquè: 

• Són una demostració amb fets. Són els usuaris amb el seu 

comportament i la resposta davant el disseny, els que determinen la 

usabilitat real del lloc. 

• Cada lloc web és diferent. Per altre costat encara que altres tècniques 

d’avaluació com l’heurística són molt útils per detectar errors de disseny 

àmpliament coneguts i reiteratius, les característiques i peculiaritats de 

cada disseny, així com de cada audiència, faran necessària una 

avaluació específica que asseguri la usabilitat del lloc  [YHMFMF]. 

5.2. Selecció dels participants 

Els tests es faran amb 5 persones, segons recomana Nielsen. Amb 5 

participants podem detectar entre el 80 i 85% del problemes d'usabilitat 

[NIETEST]. 
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Aquestes 5 persones s’han escollit en una franja d’edat entre 21 i 65 anys. S’ha 

fet així perquè la probabilitat que persones més joves estiguin interessades per 

entitats com les acadèmies científiques, es baixa. S’ha arribat a aquesta 

conclusió mitjançant un estudi fet sobre les edats de les persones que han fet 

sol·licituds d’informació de l’entitat on treballo. Això es pot deure a que 

aquestes entitats tenen uns continguts difícilment comprensibles i interessants, 

si no és té una formació i experiència que abans d’aquesta edat és difícil 

aconseguir.  

Tampoc s’han buscat individus de més de 65 anys, ja que basant-nos en 

l’enquesta sobre Tecnologies de la Informació feta per l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE) durant l’any 2003, a partir d’aquesta edat l’ús d’Internet no 

és tan freqüent, com en les franges d'edats anteriors [INE2003]. 

Altre criteri de selecció ha estat el nivell de formació del participants, s'han 

buscat persones amb una formació mitja o superior, ja que els continguts d'una 

acadèmia científica normalment són especialitzats i per tant no són assequibles 

per a tot el públic i finalment es buscava que els participants no fossin gran 

experts en navegació en Internet, ja que com ja s’ha comentat anteriorment un 

dels objectius del treball era el de què el nou lloc web que s’ha de dissenyar 

tingui molt en compte, els gustos i les característiques d’aquest tipus d’usuari 

que és el que es vol captar properament. 

Degut a problemes logístics i econòmics els participants de la prova són 

persones conegudes pròpies o d’altres, que s’han prestat voluntàriament a fer-

la sense rebre cap compensació a canvi.  

Abans de la realització del test es va passar un petit qüestionari als usuaris, on 

se’ls feia les següents preguntes: 

• Edat. 

• Professió. 

• Des d’on es connectaven, quan naveguen per Internet. 

• Hores setmanals que dediquen a la navegació per Internet. 
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• I que avaluessin ells mateixos el seu grau d’experiència en Internet i en 

anglès. 

De les respostes obtingudes en l’enquesta anterior s’ha fet el següent quadre:  

Persona Edat Professió 
Des d'on es 
connecta 

Hores/setmana 
de navegació 

Experiència 
en Internet 

Coneixement 
d’anglès 

1 21 Estudiant 

de dret 

Facultat/casa 6 Alta Mig 

2 35 Filòleg Feina/casa 5 Mitja Mig 

3 45 Dentista Casa 5 Mitja Mig 

4 55 Professor 

d'Història 

Feina/casa 3 Baixa Mig 

5 64 Químic Casa 5 Baixa Mig 

Taula 18 Valoració global per apartats de l'avaluació heurística 

Com es pot observar, els usuaris que han participant en la prova no són grans 

experts en Internet, naveguen entre 4 i 6 hores a la setmana. Els motius pels 

que es connecten a Internet són tant per feina, com per oci. I finalment el lloc 

des d’on es connecten sol ser o des de la feina o des del seu domicili particular. 

5.3. Definició de les tasques 

Les tasques seran del tipus de buscar informació en les webs seleccionades i 

es corresponen a les ja definides en els escenaris de l'avaluació heurística. 

Prèviament es realitzarà una prova pilot feta pel supervisor de la prova (en 

aquest cas jo), per verificar el funcionament del test i fer les correccions 

necessàries si fos el cas. 

Tasca 1 (Temps esperat de la tasca: 3 minuts). 

S'haurà de buscar informació sobre l'acadèmia: 

• On està situada? 

• En quin any es va fundar? 

• Quins són els seus objectius? 
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Tasca 2 (Temps esperat de la tasca: 4 minuts).  

Buscar informació sobre els seus membres o acadèmics: 

• Quants membres o acadèmics té en actiu? 

• Com es diu el seu president o director? 

Tasca 3 (Temps esperat de la tasca: 3 minuts). 

Buscar sobre les activitats (seminaris, jornades, congressos, etc.) que fa 

l'acadèmia: 

• Buscar quantes activitats es faran durant la primera setmana de juny. 

• Citar el nom de dues d'elles. 

Tasca 4 (Temps esperat de la tasca: 4 minuts). 

Buscar en les publicacions de l'acadèmia: 

• Quantes publicacions va editar l'acadèmia durant l'any 2003? 

• Citar un parell d'elles (títol i autor). 
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5.4. Laboratori d'usabilitat 

Degut als problemes logístics i econòmics, el laboratori d'usabilitat l'he muntat 

al meu domicili particular. Consta d'una sala amb una taula que té l'ordinador a 

sobre i dues cadires, una pel participant i altre pel monitor del test.  

 

 

 

 

 

Figura 30 Esquema del laboratori d'usabilitat 

Les característiques de l'ordinador són: 

• Pentium IV amb 129 MB de RAM i 20 GB de disc. 

• Monitor TFT de 15". 

• Altaveus. 

• Teclat . 

• Ratolí. 

• Targeta de so. 

• Lector i gravador de CD. 

• Windows 98 (SE). 

• Connexió a Internet per mòdem 56 Kbps. 

• Explorer 6.0. 

MONITOR 

USUARI 
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5.5. Realització del test 

El monitor del test acomodarà a l'usuari i li informarà de la finalitat del test. Li 

proporcionarà les adreces dels llocs webs a avaluar i a continuació anirà llegint 

una a una les tasques que el participant ha de dur a terme. 

S’utilitzarà la tècnica del pensament manifest, per la qual l’usuari comentarà en 

veu alta les seves impressions i les accions que realitza. Durant l’execució de la 

prova el monitor del test, serà l'encarregat d'anar anotant els passos pels que 

passa l'usuari i els comentaris i problemes amb que aquest es troba. A més a 

més prendrà nota amb un cronòmetre del temps invertit en cada tasca. 

5.6. Dades que es recolliran en el test 

Un dels principals criteris per a conèixer la usabilitat d'un lloc web, és mesurar 

el conjunt de les tasques del test [LORES]. 

Les mides bàsiques en el nostre cas seran [AINDA02]: 

• Temps requerit per cada tasca. El temps que ha trigat l'usuari en 

realitzar la tasca. 

• % de la tasca completada. Quin percentatge de la tasca s'ha realitzat. 

• Errors en les tasques. Percentatge de respostes errònies sobre el 

nombre total de respostes. 

• Temps utilitzat en recordar l'estructura de la pàgina. Es mesurarà en el 

temps en dibuixar amb llapis i paper a grans trets, l'estructura del lloc 

web. 

També un cop acabat el test, se li passarà un petit qüestionari al participant, 

per saber les seves consideracions i grau de satisfacció sobre el lloc web. 

Les preguntes de què constarà la petita enquesta són: 

• Li ha sigut fàcil trobar la informació que buscava? 

• El disseny en general del lloc web, l’ha trobat satisfactori? 

• Els noms dels enllaços li han facilitat la cerca del que buscava? 
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• La pàgina d’inici indica què podem trobar en el lloc web? 

• L’experiència en general de navegació pel lloc web, ha sigut 

satisfactòria? 

Se li demana a l’usuari que valori el seu grau de satisfacció amb cada ítem. La 

valoració constarà d’una puntuació d’1 a 5, segons el següent criteri: 

• 0 grau de satisfacció molt baix. 

• 1 grau de satisfacció baix. 

• 2 grau de satisfacció regular. 

• 3 grau de satisfacció normal. 

• 4 grau de satisfacció notable. 

• 5 grau molt satisfactori. 
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5.7. Resultats del test 

A continuació en forma de taules es detallen els resultats resumits obtinguts, 

dels tests. 

5.7.1. Resultats de la Royal Irish Academy 

Tasca 1 - Temps requerit 130 segons (2’10”): 

Usuari Temps requerit en 
segons  

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 135 (2’15”) Si No 

2 130 (2’10’’) Si No 

3 125 (2’05’’) Si No 

4 105 (1’45’’) Si No 

5 190 (3’10’’) Si No 

Taula 19 Quadre dels resultats de la tasca 1 

Tasca 2 - Temps requerit 245 segons (4’05’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 260 (4’20’’) Si No 

2 220 (3’40’’) No Si 

3 232 (3’52’’) Si No 

4 272 (4’32’’) Si No 

5 285 (4’45’’) No Si 

Taula 20 Quadre dels resultats de la tasca 2 
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Tasca 3 - Temps requerit 62 segons (1’02’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 125 (2’05’’) No Si 

2 70 (1’10’’) Si Si 

3 71 (1’11’’) Si No 

4 127 (2’07’’) Si No 

5 132 (2’12’’) Si No 

Taula 21 Quadre dels resultats de la tasca 3 

Tasca 4 - Temps requerit 65 segons (1’05’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 65 (1’05’’) Si No 

2 70 (1’10’’) Si No 

3 71 (1’11’) Si Si 

4 150 (2’30’’) No Si 

5 185 (3’05’’) No Si 

Taula 22 Quadre dels resultats de la tasca 4 

Grau de satisfacció als ítems del qüestionari passat 

Usuaris  Ítems 
1 2 3 4 5 Mitja

Li ha sigut fàcil trobar la informació que buscava? 3 3 4 4 2 3,2 

El disseny en general del lloc web, l’ha trobat satisfactori? 2 3 3 3 2 2,6 

Els noms dels enllaços li han facilitat la cerca del que 

buscava? 

3 4 4 3 3 3,4 

La pàgina d’inici indica què podem trobar en el lloc web? 4 4 3 3 3 3,4 

L’experiència en general de navegació pel lloc web, ha sigut 

satisfactòria? 

3 3 4 4 4 3,6 

Valoració mitja 3 3,4 3,6 3,4 2,8 3,2 

Taula 23 Quadre dels resultats del test de satisfacció 
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5.7.2. Resultats de The Royal Society 

Tasca 1 - Temps requerit 129 segons (2’09’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 125 (2’05’’) Si No 

2 131 (2’11’’) Si No 

3 230 (3’50’’) No No 

4 90 (1’30’’) Si No 

5 132 (2’12’’) Si No 

Taula 24 Quadre dels resultats de la tasca 1 

Tasca 2 - Temps requerit 182 segons (3’02’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 235 (3’55’’) No Si 

2 190 (3’10’’) Si SI 

3 185 (3’05’’) Si No 

4 186 (3’06’’) Si No 

5 182 (3’02’’) Si No 

Taula 25 Quadre dels resultats de la tasca 2 

Tasca 3 - Temps requerit 122 segons (2’02’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 178 (2’58’’) No No 

2 175 (2’55’’) No No 

3 107 (1’47’’) Si No 

4 185 (3’05’’) Si Si 

5 182 (3’02’’) Si No 

Taula 26 Quadre dels resultats de la tasca 3 
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Tasca 4 - Temps requerit 124 segons (2’04’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 122 (2’02’’) Si No 

2 125 (2’05’’) Si No 

3 180 (3’) Si No 

4 131 (2’11’’) Si No 

5 185 (3’05’’) Si No 

Taula 27 Quadre dels resultats de la tasca 4 

Grau de satisfacció als ítems del qüestionari passat 

Usuaris  Ítems 
1 2 3 4 5 Mitja

Li ha sigut fàcil trobar la informació que buscava? 4 3 3 4 3 3,4 

El disseny en general del lloc web, l’ha trobat satisfactori? 5 4 4 3 4 4 

Els noms dels enllaços li han facilitat la cerca del que 

buscava? 

5 4 4 4 3 4 

La pàgina d’inici indica què podem trobar en el lloc web? 4 4 4 5 4 4,2 

L’experiència en general de navegació pel lloc web, ha sigut 

satisfactòria? 

4 4 4 5 4 4,2 

Valoració mitja 4,4 3,8 3,8 4,2 3,6 3,96 

Taula 28 Quadre dels resultats del test de satisfacció 
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5.7.3. Resultats de la Real Academia Española 

Tasca 1 -  Temps requerit 122 segons (2’02’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 58 (0’58’’) Si No 

2 62 (1’02’’) Si No 

3 65 (1’05’’) Si No 

4 71 (1’11’’) Si No 

5 63 (1’03’’) Si No 

Taula 29 Quadre dels resultats de la tasca 1 

Tasca 2 - Temps requerit 123 segons (2’03’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 132 (2’12’’) Si No 

2 182 (3’02’’) Si No 

3 183 (3’03’’) Si No 

4 190 (3’10’’) Si No 

5 192 (3’12’’) Si No 

Taula 30 Quadre dels resultats de la tasca 2 

Tasca 3 - Temps requerit 121 segons (2’01’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 122 (2’02’’) Si No 

2 97 (1’37’’) Si No 

3 98 (1’38’’) Si No 

4 97 (1’37’’) Si No 

5 127 (2’07’’) Si No 

Taula 31 Quadre dels resultats de la tasca 3 
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Tasca 4 - Temps requerit 181 segons (3’01’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 182 (3’02’’) Si No 

2 238 (3’58’’) No Si 

3 172 (2’52’’) Si Si 

4 190 (3’10’’) Si Si 

5 191 (3’11’’) Si Si 

Taula 32 Quadre dels resultats de la tasca 4 

Grau de satisfacció als ítems del qüestionari passat 

Usuaris  Ítems 
1 2 3 4 5 Mitja

Li ha sigut fàcil trobar la informació que buscava? 3 2 3 3 3 2,8 

El disseny en general del lloc web, l’ha trobat satisfactori? 3 3 2 2 3 2,6 

Els noms dels enllaços li han facilitat la cerca del que buscava? 4 3 4 3 3 3,4 

La pàgina d’inici indica què podem trobar en el lloc web? 3 4 3 4 3 3,4 

L’experiència en general de navegació pel lloc web, ha sigut 

satisfactòria? 

3 4 3 3 4 3,4 

Valoració mitja 3,2 3,2 3 3 3,2 3,12 

Taula 33 Quadre dels resultats del test de satisfacció 

5.7.4. Resultats de l’Institut d’Estudis Catalans 

Tasca 1 - Temps requerits 67 segons (1’07’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 65 (1’05’’) Si No 

2 62 (1’02’’) Si No 

3 125 (2’05’’) Si No 

4 67 (1’07’’) Si No 

5 142 (2’22’’) Si No 

Taula 34 Quadre dels resultats de la tasca 1 
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Tasca 2 - Temps requerit 63 segons (1’02’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 65 (1’05’’) Si No 

2 63 (1’03’’) Si No 

3 90 (1’30’’) No Si 

4 61 (1’01’’) Si No 

5 97 (1’37’’) Si No 

Taula 35 Quadre dels resultats de la tasca 2 

Tasca 3 - Temps requerit 67 segons (1’07’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 72 (1’12’’) Si No 

2 121 (2’01’’) Si No 

3 72 (1’12’’) Si No 

4 72 (1’12’’) Si No 

5 75 (1’15’’) Si No 

Taula 36 Quadre dels resultats de la tasca 3 

Tasca 4 - Temps requerit 132 segons (2’12’’): 

Usuari Temps requerit en 
segons 

Tasca finalitzada Errors en la 
tasca 

1 132 (2’12’’) Si No 

2 135 (2’15’’) Si No 

3 181 (3’01’’) Si No 

4 142 (2’22’’) Si No 

5 165 (2’45’’) Si No 

Taula 37 Quadre dels resultats de la tasca 4 
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Grau de satisfacció als ítems del qüestionari passat 

Usuaris  Ítems 
1 2 3 4 5 Mitja

Li ha sigut fàcil trobar la informació que buscava? 3 2 3 4 2 2,8 

El disseny en general del lloc web, l’ha trobat satisfactori? 2 2 3 4 3 2,8 

Els noms dels enllaços li han facilitat la cerca del que 

buscava? 

3 2 3 2 3 2,6 

La pàgina d’inici indica què podem trobar en el lloc web? 3 3 4 4 3 3,4 

L’experiència en general de navegació pel lloc web, ha sigut 

satisfactòria? 

4 3 3 4 3 3,4 

Valoració mitja 3 2,4 3,2 3,6 2,8 3 

Taula 38 Quadre dels resultats del test de satisfacció 
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5.7.5. Resum de les tasques: Temps utilitzat en segons (en minuts entre parèntesis), per l'usuari 

Royal Irish Academy The Royal Society Real Academia Española Institut d'Estudis Catalans  
Tasques Tasques Tasques Tasques 

Usuari 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 135 

(2’15’’)
260 

(4’20’’) 
125 

(2’05’’) 
65 

(1’05’’)
125 

(2’05’’)
235 

(3’55’’)
178 

(2’58’’)
122 

(2’02’’) 
58 

(0,58) 
132 

(2’12’’)
122 

(2’02’’)
182 

(3’02’’)
65 

(1’05’’)
65 

(1’05’’) 
72 

(1’12’’) 
132 

(2’12’’) 
2 130 

(2’10’’)
220 

(3’40’’) 
70 

(1’10’’) 
70 

(1’10’’)
131 

(2’11’’)
190 

(3’10’’)
175 

(2’55’’)
125 

(2’05’’) 
62 

(1’02’’)
182 

(3’02’’)
97 

(1’37’’)
238 

(3’58’’)
62 

(1’02’’)
63 

(1’03’’) 
121 

(2’01’’) 
135 

(2’15’’) 
3 125 

(2’05’’)
232 

(3’52’’) 
71 

(1’11’) 
71 

(1’11’’)
230 

(3’50’’)
185 

(3’05’’)
107 

(1’47’’)
180 
(3’) 

65 
(1’05’’)

183 
(3’03’’)

98 
(1’38’’)

172 
(2’52’’)

125 
(2’05’’)

90 
(1’30’’) 

72 
(1’12’’) 

181 
(3’01’’) 

4 105 
(1’45’’)

272 
(4’32’’) 

127 
(2’07’’) 

150 
(2’30’’)

90 
(1’30’’)

186 
(3’06’’)

185 
(3’05’’)

131 
(2’11’’) 

71 
(1’11’’)

190 
(3’10’’)

97 
(1’37’’)

190 
(3’10’’)

67 
(1’07’’)

61 
(1’01’’) 

72 
(1’12’’) 

142 
(2’22’’) 

5 190 
(3’10’’)

285 
(4’45’’) 

132 
(2’12’’) 

185 
(3’05’’)

132 
(2’12’’)

182 
(3’02’’)

182 
(3’02’’)

185 
(3’05’’) 

63 
(1’03’’)

192 
(3’12’’)

127 
(2’07’’)

191 
(3’11’’)

142 
(2’20 

97 
(1’37’’) 

75 
(1’15’’) 

165 
(2’45’’) 

Mitja 137 
(2’17’’)

253,8 
(4’14’’) 

105 
(1’45’’) 

108,2 
(1’48’’)

141,6 
(2’22’’)

195,6 
(3’16’’)

165,4 
(2’45’’)

148,6 
(2’29’’) 

63,8 
(1’04’’)

175,8 
(2’56’’)

108,2 
(1’48’’)

194,6 
(3’15’’)

92,2 
(1’32’’)

75,2 
(1’15’’) 

82,4 
(1’22’) 

151 
(2’31’’) 

Taula 39 Quadre resum del temps utilitzat per usuari i tasca  (en vermell es fan constar les tasques no finalitzades). 
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Figura 31 Quadre resum del temps utilitzar per usuari i tasca 

5.7.6. Resum de les tasques: Tasques finalitzades 

Royal Iris The Royal Society Real Academia 
Española 

Institut d'Estudis 
Catalans 

 

Tasques Tasques Tasques Tasques 
Usuari 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 si si no si si no no si si si si si si si si si 
2 si no si si si si no si si si si no si si si si 
3 si si si si no si si si si si si si si no si si 
4 si si si no si si si si si si si si si si si si 
5 si no si no si si si si si si si si si si si si 

% èxit 100 60 80 60 80 80 60 100 100 100 100 80 100 80 100 100

Taula 40 Quadre resum de les tasques finalitzades 
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Figura 32 Quadre resum de les tasques finalitzades 

5.7.7. Resum de les tasques: Tasques errònies 

Royal Iris The Royal Society Real Academia 
Española 

Institut d'Estudis 
Catalans 

 

Tasques Tasques Tasques Tasques 
Usuari 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 no no si no no si no no no no no no no no no no 
2 no si si no no si no no no no no si no no no no 
3 no no no si no no no no no no no si no si no no 
4 no no no si no no si no no no no si no no no no 
5 no si no si no no no no no no no si no no no no 
% 

errors 
0 40 40 60 0 40 20 0 0 0 0 80 0 20 0 0 

Taula 41 Quadre resum de les tasques errònies 



Avaluació de webs d’Acadèmies Científiques 

M. Cristina Busto Menéndez (mbusto@uoc.edu)  75 
 

 

Figura 33 Quadre resum de les tasques errònies 

5.7.8. Temps utilitzat (segons), en recordar l’estructura del lloc web 

Usuari Royal Iris The Royal Society Real Academia 
Española 

Institut d'Estudis 
Catalans 

1 165 152 184 212 
2 150 183 187 186 
3 153 181 216 211 
4 182 187 182 221 
5 209 211 245 271 

Mitja 171,8 182,8 202,8 220,2 

Taula 42 Quadre resum del temps en recordar l'estructura de la web 
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Gràfic resum del temps utilitzat en recordar 
l'estructura del lloc web

171,8 182,8 202,8 220,2
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Figura 34 Quadre resum del temps en recordar l'estructura de la web 

5.7.9. Grau de satisfacció als ítems del qüestionari passat 

Usuaris Acadèmies científiques 
1 2 3 4 5 

Royal Irish Academy 3 3,4 3,6 3,4 2,8 

The Royal Society 4,4 3,8 3,8 4,2 3,6 

Real Academia Española de la Lengua 3,2 3,2 3 3 3,2 

Institut d'Estudis Catalans 3 2,4 3,2 3,6 2,8 

Taula 43 Quadre resum del grau de satisfacció als ítems del qüestionari 

 

Gràfic resum del grau de satisfacció de l'usuari 
del lloc web (valoració de 0 a 5)
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Figura 35 Quadre resum del grau de satisfacció als ítems del qüestionari 
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CAPÍTOL 

6 Conclusions i línies futures 

En el present treball s’ha seguit un mètode que ens dóna resultats qualitatius i 

quantitatius de l’avaluació.  

S’ha analitzat la usabilitat des de dos punts de vista:  Per un costat s’ha fet una 

avaluació heurística dels llocs webs i després s’ha dut a terme un test 

d’usuaris. 

D’aquesta manera l’avaluació és molt més rica, ja que per un costat obtenim 

dades dels experts heurístics i per altra les dels usuaris que han navegat i 

desenvolupat tasques sobre les sites. 

A continuació exposo les dades obtingudes en l’avaluació heurística 

comparativament en la següent taula: 

Entitat Royal Irish 
Academy 

The Royal 
Society 

Real 
Academia 
Española 

Institut 
d’Estudis 
Catalans 

Valoració  
global 

8,54 9 7,60 6,27 

Taula 44 Quadre resum valoració avaluació heurística 

Com podem veure la web site que ha obtingut la millor valoració ha estat la 

Royal Society, seguida de la Royal Irish Academy, després la Real Academia 

Española i finalment l’Institut d’Estudis Catalans. 

Es pot apreciar que la diferència entre les entitats que han obtingut la millor i 

menor valoració és notable. S’ha pensat que un dels factors que han influït més 

en les valoracions és que en les webs de la Real Academia Española i de 

l’Institut d’Estudis Catalans, s’utilitzen frames en el disseny i això fa que es 

derivin diferents problemes d'usabilitat. Aquesta tècnica va ser molt usada anys 
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enrere i al fer la consulta en l’Internet Archive [IARCH], s’ha comprovat que 

efectivament el disseny d’aquests llocs webs, data de juny de 2002 i abril de 

2001 respectivament. 

També s’ha de dir que en la web de l’Institut d’Estudis Catalans, no es té cura 

de detalls que són importants en la navegació, com l’accés a la pàgina d’inici 

des de qualsevol punt, el fet de poder anar al pas anterior del que estem, i un 

de molt important que no s’ha donat en les altres webs i és que en alguns 

enllaços s’arribava a perdre la imatge corporativa, amb la qual cosa ens 

trobàvem en parts de la site en què no se sabia a quina entitat pertanyia.  

En quant als resultats obtinguts en el test d’usuaris, a continuació s'analitza la 

taula resumida de les tasques finalitzades, que ens sintetitza el que l'usuari ha 

pogut concloure: 

Royal Iris The Royal Society Real Academia 
Española 

Institut d'Estudis 
Catalans 

 

Tasques Tasques Tasques Tasques 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

% èxit 100 60 80 60 80 80 60 100 100 100 100 80 100 80 100 100
Mitja 75 80 95 95 

Taula 45 Quadre resum del percentatge de tasques finalitzades 

Com es pot apreciar les millors puntuacions les han obtingut la Real Academia 

Española i l’Institut d’Estudis Catalans. La primera tasca que corresponia a la 

cerca d’informació sobre l’acadèmia s’ha fet amb èxit total en totes les entitats 

excepte en la Royal Society.  

La segona tasca que consistia en buscar informació sobre els membres de 

l’acadèmia, s’ha resolt amb èxit, excepte en la Royal Irish Academy, ja que la 

cerca dels seus membres no permetia saber el nombre total de membres en 

actiu, i per poder respondre aquesta qüestió, s’havien de sumar d’un en un, 

mitjançant una cerca alfabètica, la qual cosa feia la tasca molt feixuga. 

La tercera tasca s’ha resolt molt bé en la Real Academia Española i en l’Institut 

d’Estudis Catalans, en canvi en les altres dues institucions el percentatge d’èxit 

ha sigut molt baix. La tasca tractava sobre la cerca d’activitats fetes en l’entitat 

durant la primera setmana de juny. El problema s’ha donat perquè en aquestes 
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dues institucions, les activitats es podien buscar per temes, però en canvi no hi 

havia una cerca per data, la qual cosa feia difícil completar la tasca amb èxit. 

I per últim la quarta tasca s’ha resolt amb èxit en totes les institucions, excepte 

en la Royal Irish Academy, ja que les publicacions no es podien cercar per data 

d’edició i no tenia un resum de les últimes novetats publicades. 

Com podem observar, comparant els resultats obtinguts en l’avaluació 

heurística i els percentatges de tasques finalitzades pels usuaris en el test, 

coincideixen bastant en el cas de la Royal Society i de la Real Academia 

Española. En canvi, això no es produeix en el cas de la Royal Irish Academy i 

de l’Institut d’Estudis Catalans i això s’ha degut principalment a què la tercera 

tasca era bastant difícil de resoldre en la primera entitat i molt fàcil en la 

segona, encara que la navegabilitat en aquesta última no sigui tan acurada, 

com en la Royal Irish Academy.  

Es pot veure que l’ordre de puntuació de les sites, obtingut a partir de 

l’avaluació heurística, no coincideix amb l’ordre de les del % de tasques 

finalitzades, la qual cosa ens indica que a vegades els problemes heurístics 

detectats en aquestes webs, poden molestar a l’usuari, però no impedeixen 

executar les tasques amb més o menys dificultat. 

També s’ha de remarcar, que el pitjor resultat en algunes tasques de les 

acadèmies en llengua anglesa, s’ha pogut donar al fet de que no havia versions 

en altres llengües i això dificultava en alguns casos el normal desenvolupament 

de la feina proposada pels participants, encara que tots ells havien declarat un 

nivell mig d’anglès. 

Tot això ens fa reflexionar respecte a què per avaluar la usabilitat d’un lloc web 

és molt important tenir els dos punts de vista que contempla aquest treball. 

Per un costat l’avaluació d’un equip amb perfils de diferents competències i 

capacitats, i per altra les proves als usuaris, ja que aquests últims poden 

descobrir aspectes en la resolució de les tasques que l’altra mètode no ens 

dóna. Per tant és important aplicar els dos mètodes en el disseny de llocs 
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webs, ja que així ens garantim una site més fàcil i atractiva per l’usuari final i 

d’aquesta manera es rentabilitza la inversió feta. 

Com a línies futures s'aconsellaria l’eliminació de l’ús dels frames en les webs 

de la Real Academia Española i de l’Institut d’Estudis Catalans, i una revisió 

dels  aspectes heurístics de relació entre el sistema i el món real, control de 

l’usuari i llibertat, reconèixer enlloc de recordar, dissenys pràctic i senzill i 

velocitat i mitjans en la web de la Real Academia Española. I en el cas de 

l’Institut d’Estudis Catalans, a més a més dels principis abans esmentats, 

també s’hauria de revisar la visibilitat de l’estat del sistema. 

I finalment seria convenient millorar els aspectes de localització de les novetats 

publicades, i accelerar la cerca del nombre de membres actius en la web de la 

Royal Irish Academy. 
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Glossari de termes 

 

Baixar (anglès download): Copiar programes, fitxers, etc., d'un ordinador 

remot a un de local, generalment a través d'Internet. 

Cercador: sin. buscador: Eina de cerca consistent en una base de dades de 

pàgines web indexades automàticament, que permet a l'usuari de fer consultes 

a partir d'una o més paraules que apareguin en els documents indexats per 

mitjà d'un llenguatge d'interrogació. 

Cercar: sin. buscar: Provar de trobar una determinada informació. 

Correu electrònic: Aplicació en un ordinador o en una xarxa d'usuaris per mitjà 

de la qual es poden enviar i rebre missatges. 

Flash, pàgina: Pàgina que conté una imatge, un gràfic o un text curt i que 

apareix temporalment a la pantalla d'un ordinador abans de la pàgina inicial 

d'un lloc web. 

Heurístics: Principis globals d’usabilitat més comuns. 

Internet: Xarxa informàtica mundial constituïda per un conjunt de xarxes 

connectades pel protocol de comunicació TCP/IP. 

Navegador: Programa informàtic que serveix per a navegar per Internet. 

Preferits, llista de: Conjunt d'adreces de pàgines web que un internauta visita i 

desa en la memòria del navegador a fi de facilitar-hi l'accés en ocasions 

posteriors. 
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Usabilitat: Mida per la qual un producte pot ser usat per usuaris específics per 

aconseguir uns objectius amb efectivitat, eficiència i satisfacció. 

Webmaster: sin. administrador de webs: Persona que s'ocupa de la gestió, 

del funcionament i del manteniment de servidors web. 

Web site: sin. site: Conjunt de pàgines HTML visibles permanentment en 

Internet. Cada Web site s’identifica amb una adreça URL, que és la de la 

pàgina principal. 
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ANNEX 

A 
Annex: Heurístics de Nielsen  

 

Visibilitat de l’estat del sistema. El sistema deu sempre mantenir als usuaris 

informats de l’estat del sistema, amb una realimentació apropiada i en un temps 

raonable. 

Utilitzar el llenguatge dels usuaris. El sistema deu parlar el llenguatge dels 

usuaris, amb les paraules, frases i els conceptes familiars, enlloc de que els 

termes estiguin orientats al sistema. Utilitzar convencions del món real, fent que 

la informació apareguii en un ordre natural i lògic. 

Control i llibertat per l’usuari. Els usuaris escullen a vegades funcions del 

sistema per error i necessiten sovint una sortida d’emergència clarament 

marcada, això és, sortir de l’estat no desitjat sense tenir que passar per un 

diàleg estès. És important disposar de desfer i refer.  

Consistència i estàndards. Els usuaris no deuen haver de preguntar-se si les 

diverses paraules, situacions o accions signifiquen la mateixa cosa. En general 

que segueixi les normes i convencions de la plataforma sobre la que s’està 

implementant el sistema. 

Prevenció d’errors. És important prevenir l’aparició d’errors que millor que 

generar bons missatges d’error. 

Minimitzar la càrrega de la memòria de l’usuari. L’usuari no deuria haver de 

recordar la informació d’una part del diàleg a una altra. És millor mantenir 

objectes, accions i les opcions visibles que memoritzar. 

Flexibilitat i eficiència d’ús. Les instruccions per l’ús del sistema deuen estar 

visibles o fàcilment accessibles sempre que es necessitin. Els acceleradors que 

no s’han vist per l’usuari principalment milloren la interacció per l’usuari expert 
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de tal manera que el sistema pot servir per usuaris inexperts i experts. és 

important que el sistema permeti personalitzar accions freqüents. 

Els diàlegs estètics i el disseny minimalista. No deuen contenir la informació 

que sigui inaplicable o que es necessiti rarament. Cada unitat addicional de la 

informació en una diàleg competeix amb les unitats rellevants de la informació i 

disminueix la seva visibilitat relativa. 

Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar els errors. Que 

els missatges d’error es deuen expressar en un llenguatge clar (no hi hagi codis 

estranys), es deu indicar exactament el problema, i deuen ser constructius. 

Ajuda i documentació. Encara que és millor si el sistema es pot usar sense 

documentació, pot ser necessari disposar d’ajuda i documentació. Aquesta ha 

de ser fàcil de trobar, centrada en les tasques de l’usuari, tenir informació de 

les etapes a realitzar i que no sigui gaire extensa.  
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ANNEX 

B 
Annex: Formularis proporcionats als 

avaluadors heurístics 

 

1. Cheklist proporcionada als avaluadors per l’anàlisi dels llocs web 

2. Formulari per anotar els defectes d’usabilitat  

1. Cheklist proporcionada als avaluadors per l’anàlisi dels llocs 
web 

 

I Visibilitat de l'estat del sistema si no 

El lloc mostra clarament on es troba l'usuari?   

Totes les pàgines tenen un títol i indiquen a quina secció estem?   

Els enllaços possibles d’explorar estan senyalats clarament?   

Apareix la imatge corporativa en totes les pàgines?   

Les parts més importants de la web són accessibles des de la 

pàgina d'inici? 

  

Es proporciona una funció senzilla de cerca?   

II Relació entre sistema i el món real  si no 

El llenguatge és clar?   

El llenguatge és amigable i proper?   

Les paraules son conegudes?   

Els conceptes s’entenen?   

Els paràgrafs són breus?   

Hi ha versions en diferents idiomes?   

III Control de l'usuari i llibertat  si no 

És fàcil tornar a la pàgina d’inici des de qualsevol pàgina?   

És fàcil tornar al punt anterior?   

El lloc no té gifs animats, presentacions flash, pop-ups, etc.?   

IV Consistència i estàndards   si no 
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L'enllaç reflecteix el títol de la pàgina a la que es refereix?   

Existeix coherència entre el títol de la pàgina i el seu contingut?   

Tots els enllaços tenen contingut?   

V Prevenció d'errors   si no 

Existeixen missatges que avisin de possibles errors?   

És possible preveure possibles errors?   

La pàgina no indueix a possibles errors?   

Els missatges d'error són visibles i clars?   

Els missatges d'error descriuen accions per resoldre el problema?   

Els missatges d'error proporcionen el contacte de l'assistència?   

VI Reconèixer enlloc de recordar   si no 

Les icones es reconeixen fàcilment?   

Els rètols són significatius?   

Els enllaços es poden reconèixer clarament? hi ha indicació del 

seu estat? 

  

VII Flexibilitat i eficiència d'ús   si no 

És fàcil afegir al bookmark una secció específica del lloc?   

La descripció dels llocs desats en el bookmark reflecteix el seu 

contingut? 

  

VIII Disseny pràctic i senzill   si no 

La informació és rellevant?   

El contingut està ben classificat?   

El contingut està correctament organitzat?   

El contingut està ben distribuït en el lloc?   

L’espai lliure és suficient? Les pàgines estan massa atapeïdes de 

text? 

  

S’evita l’animació innecessària?   

Els colors utilitzats pels enllaços visitats i no visitats, són fàcilment 

comprensibles? 

  

IX Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors   si no 

És fàcil reconèixer quan hi ha un error?   

Quan hi ha un error, és fàcil tornar al lloc d’origen?   

Quan hi ha un error hi ha mecanismes per resoldre’l?   
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Quan hi ha un error es proporciona un contacte amb l’assistència?   

X Ajuda i documentació   si no 

L’espai està dissenyat de manera que requereix ajuda i 

instruccions mínimes? 

  

Si hi ha una secció d’ajuda, és realment necessària?   

L'enllaç a la secció d'ajuda és visible?   

Quan existeix ajuda, és específica per alguna funcionalitat en 

concret? 

  

L’ajuda és planera i fàcil d’entendre?   

El correu del webmaster està present?   

XI Velocitats i mitjans   si no 

Existeix la possibilitat d’accedir al contingut del lloc en format de 

text, sense imatges que facin més lenta la baixada de la pàgina? 

  

Els mitjans utilitzats (imatges, vídeos, so) fan que la càrrega del 

lloc sigui llarga? (més d’un minut en un mòdem de 56 Kbps) 

  

S’indica la mida dels arxius quan hi ha possibilitat de descarregar-

los? 

  

Taula 46 Checklist pels avaluadors 

Els avaluadors aniran revisant la interfície web, en funció dels escenaris 

descrits i anotaran en la casella corresponent si la pregunta de cada apartat es 

compleix o no es compleix. 
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2. Formulari per anotar els defectes d’usabilitat 

 

Nom de l’avaluador: 

Nom del lloc web: 

Escenari:  

Àrea avaluada: 

Descripció i localització del problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 
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ANNEX 

C 
Annex: Formularis resum de les 

avaluacions heurístiques dels llocs web 

 

1. Formulari resum de l’avaluació heurística de la Royal Irish Academy 

2. Formulari resum de l’avaluació heurística de la The Royal Society 

3. Formulari resum de l’avaluació heurística de la Real Academia Española 

4. Formulari resum de l’avaluació heurística de l’Institut d’Estudis Catalans 

1. Formulari resum de l’avaluació heurística de la Royal Irish 
Academy 

 

I Visibilitat de l'estat del sistema si no 

El lloc mostra clarament on es troba l'usuari? *  

Totes les pàgines tenen un títol i indiquen a quina secció estem? *  

Els enllaços possibles d’explorar estan senyalats clarament? *  

Apareix la imatge corporativa en totes les pàgines? *  

Les parts més importants de la web són accessibles des de la 

pàgina d'inici? 

*  

Es proporciona una funció senzilla de cerca? *  

II Relació entre sistema i el món real  si no 

El llenguatge és clar? *  

El llenguatge és amigable i proper? *  

Les paraules son conegudes? *  

Els conceptes s’entenen? *  

Els paràgrafs són breus? *  

Hi ha versions en diferents idiomes?  * 

III Control de l'usuari i llibertat  si no 

És fàcil tornar a la pàgina d’inici des de qualsevol pàgina? *  

És fàcil tornar al punt anterior? *  

El lloc no té gifs animats, presentacions flash, pop-ups, etc.?  * 
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IV Consistència i estàndards   si no 

L'enllaç reflecteix el títol de la pàgina a la que es refereix? *  

Existeix coherència entre el títol de la pàgina i el seu contingut? *  

Tots els enllaços tenen contingut? *  

V Prevenció d'errors   si no 

Existeixen missatges que avisin de possibles errors?  * 

És possible preveure possibles errors?  * 

La pàgina no indueix a possibles errors? *  

Els missatges d'error són visibles i clars? - - 

Els missatges d'error descriuen accions per resoldre el problema? - - 

Els missatges d'error proporcionen el contacte de l'assistència? - - 

VI Reconèixer enlloc de recordar   si no 

Les icones es reconeixen fàcilment? *  

Els rètols són significatius? *  

Els enllaços es poden reconèixer clarament? hi ha indicació del 

seu estat? 

 * 

VII Flexibilitat i eficiència d'ús   si no 

És fàcil afegir al bookmark una secció específica del lloc? *  

La descripció dels llocs desats en el bookmark reflecteix el seu 

contingut? 

 * 

VIII Disseny pràctic i senzill   si no 

La informació és rellevant? *  

El contingut està ben classificat? *  

El contingut està correctament organitzat? *  

El contingut està ben distribuït en el lloc? *  

L’espai lliure és suficient? Les pàgines estan massa atapeïdes de 

text? 

 * 

S’evita l’animació innecessària? *  

Els colors utilitzats pels enllaços visitats i no visitats, són fàcilment 

comprensibles? 

 * 

IX Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors   si no 

És fàcil reconèixer quan hi ha un error? - - 

Quan hi ha un error, és fàcil tornar al lloc d’origen? - - 



Avaluació de webs d’Acadèmies Científiques 

M. Cristina Busto Menéndez (mbusto@uoc.edu)  94 
 

Quan hi ha un error hi ha mecanismes per resoldre’l? - - 

Quan hi ha un error es proporciona un contacte amb l’assistència? - - 

X Ajuda i documentació   si no 

L’espai està dissenyat de manera que requereix ajuda i 

instruccions mínimes? 

*  

Si hi ha una secció d’ajuda, és realment necessària? *  

L'enllaç a la secció d'ajuda és visible?  * 

Quan existeix ajuda, és específica per alguna funcionalitat en 

concret? 

*  

L’ajuda és planera i fàcil d’entendre? *  

El correu del webmaster està present? *  

XI Velocitats i mitjans   si no 

Existeix la possibilitat d’accedir al contingut del lloc en format de 

text, sense imatges que facin més lenta la baixada de la pàgina? 

 * 

Els mitjans utilitzats (imatges, vídeos, so) fan que la càrrega del 

lloc sigui llarga? (més d’un minut en un mòdem de 56 Kbps) 

 * 

S’indica la mida dels arxius quan hi ha possibilitat de descarregar-

los? 

*  

Taula 47 Checklist de la Royal Irish Academy 
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2. Formulari resum de l’avaluació heurística de The Royal 
Society 

 

I Visibilitat de l'estat del sistema si no 

El lloc mostra clarament on es troba l'usuari? *  

Totes les pàgines tenen un títol i indiquen a quina secció estem? *  

Els enllaços possibles d’explorar estan senyalats clarament? *  

Apareix la imatge corporativa en totes les pàgines? *  

Les parts més importants de la web són accessibles des de la 

pàgina d'inici? 

*  

Es proporciona una funció senzilla de cerca? *  

II Relació entre sistema i el món real  si no 

El llenguatge és clar? *  

El llenguatge és amigable i proper? *  

Les paraules son conegudes? *  

Els conceptes s’entenen? *  

Els paràgrafs són breus? *  

Hi ha versions en diferents idiomes?  * 

III Control de l'usuari i llibertat  si no 

És fàcil tornar a la pàgina d’inici des de qualsevol pàgina? *  

És fàcil tornar al punt anterior? *  

El lloc no té gifs animats, presentacions flash, pop-ups, etc.?  * 

IV Consistència i estàndards   si no 

L'enllaç reflecteix el títol de la pàgina a la que es refereix? *  

Existeix coherència entre el títol de la pàgina i el seu contingut? *  

Tots els enllaços tenen contingut? *  

V Prevenció d'errors   si no 

Existeixen missatges que avisin de possibles errors?  * 

És possible preveure possibles errors?  * 

La pàgina no indueix a possibles errors? *  

Els missatges d'error són visibles i clars? - - 
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Els missatges d'error descriuen accions per resoldre el problema? - - 

Els missatges d'error proporcionen el contacte de l'assistència? - - 

VI Reconèixer enlloc de recordar   si no 

Les icones es reconeixen fàcilment? *  

Els rètols són significatius? *  

Els enllaços es poden reconèixer clarament? hi ha indicació del 

seu estat? 

 * 

VII Flexibilitat i eficiència d'ús   si no 

És fàcil afegir al bookmark una secció específica del lloc? *  

La descripció dels llocs desats en el bookmark reflecteix el seu 

contingut? 

*  

VIII Disseny pràctic i senzill   si no 

La informació és rellevant? *  

El contingut està ben classificat? *  

El contingut està correctament organitzat? *  

El contingut està ben distribuït en el lloc? *  

L’espai lliure és suficient? Les pàgines estan massa atapeïdes de 

text? 

*  

S’evita l’animació innecessària? *  

Els colors utilitzats pels enllaços visitats i no visitats, són fàcilment 

comprensibles? 

 * 

IX Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors   si no 

És fàcil reconèixer quan hi ha un error? - - 

Quan hi ha un error, és fàcil tornar al lloc d’origen? - - 

Quan hi ha un error hi ha mecanismes per resoldre’l? - - 

Quan hi ha un error es proporciona un contacte amb l’assistència? - - 

X Ajuda i documentació   si no 

L’espai està dissenyat de manera que requereix ajuda i 

instruccions mínimes? 

*  

Si hi ha una secció d’ajuda, és realment necessària? *  

L'enllaç a la secció d'ajuda és visible?  * 

Quan existeix ajuda, és específica per alguna funcionalitat en 

concret? 

*  
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L’ajuda és planera i fàcil d’entendre? *  

El correu del webmaster està present? *  

XI Velocitats i mitjans   si no 

Existeix la possibilitat d’accedir al contingut del lloc en format de 

text, sense imatges que facin més lenta la baixada de la pàgina? 

 * 

Els mitjans utilitzats (imatges, vídeos, so) fan que la càrrega del 

lloc sigui llarga? (més d’un minut en un mòdem de 56 Kbps) 

 * 

S’indica la mida dels arxius quan hi ha possibilitat de descarregar-

los? 

*  

Taula 48 Checklist de la Royal Society 
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3. Formulari resum de l’avaluació heurística de la Real 
Academia Española 
 
I Visibilitat de l'estat del sistema si no 

El lloc mostra clarament on es troba l'usuari? *  

Totes les pàgines tenen un títol i indiquen a quina secció estem? *  

Els enllaços possibles d’explorar estan senyalats clarament? *  

Apareix la imatge corporativa en totes les pàgines? *  

Les parts més importants de la web són accessibles des de la 

pàgina d'inici? 

*  

Es proporciona una funció senzilla de cerca? *  

II Relació entre sistema i el món real  si no 

El llenguatge és clar? *  

El llenguatge és amigable i proper? *  

Les paraules son conegudes? *  

Els conceptes s’entenen?  * 

Els paràgrafs són breus? *  

Hi ha versions en diferents idiomes?  * 

III Control de l'usuari i llibertat  si no 

És fàcil tornar a la pàgina d’inici des de qualsevol pàgina? *  

És fàcil tornar al punt anterior? *  

El lloc no té gifs animats, presentacions flash, pop-ups, etc.? *  

IV Consistència i estàndards   si no 

L'enllaç reflecteix el títol de la pàgina a la que es refereix? *  

Existeix coherència entre el títol de la pàgina i el seu contingut? *  

Tots els enllaços tenen contingut? *  

V Prevenció d'errors   si no 

Existeixen missatges que avisin de possibles errors? - - 

És possible preveure possibles errors? - - 

La pàgina no indueix a possibles errors?  * 

Els missatges d'error són visibles i clars? - - 

Els missatges d'error descriuen accions per resoldre el problema? - - 
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Els missatges d'error proporcionen el contacte de l'assistència? - - 

VI Reconèixer enlloc de recordar   si no 

Les icones es reconeixen fàcilment? *  

Els rètols són significatius? *  

Els enllaços es poden reconèixer clarament? hi ha indicació del 

seu estat? 

 * 

VII Flexibilitat i eficiència d'ús   si no 

És fàcil afegir al bookmark una secció específica del lloc?  * 

La descripció dels llocs desats en el bookmark reflecteix el seu 

contingut? 

 * 

VIII Disseny pràctic i senzill   si no 

La informació és rellevant? *  

El contingut està ben classificat? *  

El contingut està correctament organitzat? *  

El contingut està ben distribuït en el lloc? *  

L’espai lliure és suficient? Les pàgines estan massa atapeïdes de 

text? 

*  

S’evita l’animació innecessària?  * 

Els colors utilitzats pels enllaços visitats i no visitats, són fàcilment 

comprensibles? 

 * 

IX Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors   si no 

És fàcil reconèixer quan hi ha un error? - - 

Quan hi ha un error, és fàcil tornar al lloc d’origen? - - 

Quan hi ha un error hi ha mecanismes per resoldre’l? - - 

Quan hi ha un error es proporciona un contacte amb l’assistència? - - 

X Ajuda i documentació   si no 

L’espai està dissenyat de manera que requereix ajuda i 

instruccions mínimes? 

*  

Si hi ha una secció d’ajuda, és realment necessària? - - 

L'enllaç a la secció d'ajuda és visible? - - 

Quan existeix ajuda, és específica per alguna funcionalitat en 

concret? 

- - 

L’ajuda és planera i fàcil d’entendre? - - 
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El correu del webmaster està present? *  

XI Velocitats i mitjans   si no 

Existeix la possibilitat d’accedir al contingut del lloc en format de 

text, sense imatges que facin més lenta la baixada de la pàgina? 

 * 

Els mitjans utilitzats (imatges, vídeos, so) fan que la càrrega del 

lloc sigui llarga? (més d’un minut en un mòdem de 56 Kbps) 

*  

S’indica la mida dels arxius quan hi ha possibilitat de descarregar-

los? 

*  

Taula 49 Checklist de la Real Academia Española 
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4. Formulari resum de l’avaluació heurística de l’Institut 
d’Estudis Catalans 
 
I Visibilitat de l'estat del sistema si no 

El lloc mostra clarament on es troba l'usuari? *  

Totes les pàgines tenen un títol i indiquen a quina secció estem? *  

Els enllaços possibles d’explorar estan senyalats clarament? *  

Apareix la imatge corporativa en totes les pàgines?  * 

Les parts més importants de la web són accessibles des de la 

pàgina d'inici? 

*  

Es proporciona una funció senzilla de cerca?  * 

II Relació entre sistema i el món real  si no 

El llenguatge és clar? *  

El llenguatge és amigable i proper? *  

Les paraules son conegudes? *  

Els conceptes s’entenen? *  

Els paràgrafs són breus?  * 

Hi ha versions en diferents idiomes?  * 

III Control de l'usuari i llibertat  si no 

És fàcil tornar a la pàgina d’inici des de qualsevol pàgina?  * 

És fàcil tornar al punt anterior?  * 

El lloc no té gifs animats, presentacions flash, pop-ups, etc.? *  

IV Consistència i estàndards   si no 

L'enllaç reflecteix el títol de la pàgina a la que es refereix? *  

Existeix coherència entre el títol de la pàgina i el seu contingut? *  

Tots els enllaços tenen contingut? *  

V Prevenció d'errors   si no 

Existeixen missatges que avisin de possibles errors? - - 

És possible preveure possibles errors? - - 

La pàgina no indueix a possibles errors? - - 

Els missatges d'error són visibles i clars? - - 

Els missatges d'error descriuen accions per resoldre el problema? - - 
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Els missatges d'error proporcionen el contacte de l'assistència? - - 

VI Reconèixer enlloc de recordar   si no 

Les icones es reconeixen fàcilment? *  

Els rètols són significatius? *  

Els enllaços es poden reconèixer clarament? hi ha indicació del 

seu estat? 

 * 

VII Flexibilitat i eficiència d'ús   si no 

És fàcil afegir al bookmark una secció específica del lloc?  * 

La descripció dels llocs desats en el bookmark reflecteix el seu 

contingut? 

 * 

VIII Disseny pràctic i senzill   si no 

La informació és rellevant? *  

El contingut està ben classificat? *  

El contingut està correctament organitzat? *  

El contingut està ben distribuït en el lloc? *  

L’espai lliure és suficient? Les pàgines estan massa atapeïdes de 

text? 

 * 

S’evita l’animació innecessària?  * 

Els colors utilitzats pels enllaços visitats i no visitats, són fàcilment 

comprensibles? 

 * 

IX Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors   si no 

És fàcil reconèixer quan hi ha un error? - - 

Quan hi ha un error, és fàcil tornar al lloc d’origen? - - 

Quan hi ha un error hi ha mecanismes per resoldre’l? - - 

Quan hi ha un error es proporciona un contacte amb l’assistència? - - 

X Ajuda i documentació   si no 

L’espai està dissenyat de manera que requereix ajuda i 

instruccions mínimes? 

*  

Si hi ha una secció d’ajuda, és realment necessària? - - 

L'enllaç a la secció d'ajuda és visible? - - 

Quan existeix ajuda, és específica per alguna funcionalitat en 

concret? 

- - 

L’ajuda és planera i fàcil d’entendre? - - 
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El correu del webmaster està present? *  

XI Velocitats i mitjans   si no 

Existeix la possibilitat d’accedir al contingut del lloc en format de 

text, sense imatges que facin més lenta la baixada de la pàgina? 

 * 

Els mitjans utilitzats (imatges, vídeos, so) fan que la càrrega del 

lloc sigui llarga? (més d’un minut en un mòdem de 56 Kbps) 

 * 

S’indica la mida dels arxius quan hi ha possibilitat de descarregar-

los?  

 * 

 

Taula 50 Checklist de l’Institut d’Estudis Catalans 
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5. Formulari resum de totes les avaluacions 

 
Escala Puntuació Royal Iris  Royal Society 

Real 
Academia 
Española 

Institut 
d'Estudis 
Catalans 

I Visibilitat de l'estat del sistema             
El lloc mostra clarament on es troba l'usuari? 3 3 3 3 3 3 
Totes les pàgines tenen un títol i indiquen a quina secció estem? 3 3 3 3 3 3 
Els enllaços possibles d’explorar estan senyalats clarament? 2 6 6 6 6 6 
Apareix la imatge corporativa en totes les pàgines? 2 6 6 6 6 0 

Les parts més importants de la web són accessibles des de la pàgina 
d'inici? 

1 9 9 9 9 9 

Es proporciona una funció senzilla de cerca? 3 3 3 3 3 0 
Puntuació de l'apartat   30 30 30 30 21 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    10.00 10.00 10.00 7.00 

II Relació entre sistema i el món real              
El llenguatge és clar? 2 6 6 6 6 6 
El llenguatge és amigable i proper? 1 9 9 9 9 9 
Les paraules son conegudes? 1 9 9 9 9 9 
Els conceptes s’entenen? 1 9 9 9 0 9 
Els paràgrafs són breus? 1 9 9 9 9 0 
Hi ha versions en diferents idiomes? 1 9 0 0 0 0 
Puntuació de l'apartat   51 42 42 33 33 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    8.24 8.24 6.47 6.47 

III Control de l'usuari i llibertat              
És fàcil tornar a la pàgina d’inici des de qualsevol pàgina? 1 9 9 9 9 0 
És fàcil tornar al punt anterior? 1 9 9 9 9 0 
El lloc no té gifs animats, presentacions flash, pop-ups, etc.? 1 9 9 9 0 0 
Puntuació de l'apartat   27 27 27 18   

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    10.00 10.00 6.67 0.00 

IV Consistència i estàndards               



Avaluació de webs d’Acadèmies Científiques 

M. Cristina Busto Menéndez (mbusto@uoc.edu)  105 
 

L'enllaç reflecteix el títol de la pàgina a la que es refereix? 1 9 9 9 9 9 
Existeix coherència entre el títol de la pàgina i el seu contingut? 1 9 9 9 9 9 
Tots els enllaços tenen contingut? 1 9 9 9 9 9 
Puntuació de l'apartat   27 27 27 27 27 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    10.00 10.00 10.00 10.00 

V Prevenció d'errors               
Existeixen missatges que avisin de possibles errors? 1 9 9 9 9 9 
És possible preveure possibles errors? 2 6 6 6 6 6 
La pàgina no indueix a possibles errors? 1 9 9 9 9 9 
Els missatges d'error són visibles i clars? 2 6 6 6 6 6 
Els missatges d'error descriuen accions per resoldre el problema? 1 9 9 9 9 9 
Els missatges d'error proporcionen el contacte de l'assistència? 1 9 9 9 9 9 
Puntuació de l'apartat   48 48 48 48 48 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    10.00 10.00 10.00 10.00 

VI Reconèixer enlloc de recordar               
Les icones es reconeixen fàcilment? 1 9 9 9 9 9 
Els rètols són significatius? 2 6 6 6 6 6 

Els enllaços es poden reconèixer clarament? hi ha indicació del seu 
estat? 

2 6 0 0 0 0 

Puntuació de l'apartat   21 15 15 15 15 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    7.14 7.14 7.14 7.14 

VII Flexibilitat i eficiència d'ús               
És fàcil afegir al bookmark una secció específica del lloc? 2 6 6 6 0 0 

La descripció dels llocs desats en el bookmark reflecteix el seu 
contingut? 

2 6 0 6 0 0 

Puntuació de l'apartat   12 6 12 0 0 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    5.00 10.00 0.00 0.00 

VIII Disseny pràctic i senzill               
La informació és rellevant? 2 6 6 6 6 6 
El contingut està ben classificat? 2 6 6 6 6 6 
El contingut està correctament organitzat? 2 6 6 6 6 6 
El contingut està ben distribuït en el lloc? 1 9 9 9 9 9 
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L’espai lliure és suficient? Les pàgines estan massa atapeïdes de text? 
1 9 0 9 9 0 

S’evita l’animació innecessària? 1 9 9 9 0 0 

Els colors utilitzats pels enllaços visitats i no visitats, són fàcilment 
comprensibles? 

1 9 9 0 0 0 

Puntuació de l'apartat   54 45 45 36 27 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    8.33 8.33 6.67 5.00 

IX Reconeixement, diagnòstic i recuperació d'errors               
És fàcil reconèixer quan hi ha un error? 2 6 6 6 6 6 
Quan hi ha un error, és fàcil tornar al lloc d’origen? 1 9 9 9 9 9 
Quan hi ha un error hi ha mecanismes per resoldre’l? 1 9 9 9 9 9 
Quan hi ha un error es proporciona un contacte amb l’assistència? 1 9 9 9 9 9 
Puntuació de l'apartat   33 33 33 33 33 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    10.00 10.00 10.00 10.00 

X Ajuda i documentació               

L’espai està dissenyat de manera que requereix ajuda i instruccions 
mínimes? 

2 6 6 6 6 6 

Si hi ha una secció d’ajuda, és realment necessària? 2 6 6 6 6 6 
L'enllaç a la secció d'ajuda és visible? 2 6 0 0 6 6 

Quan existeix ajuda, és específica per alguna funcionalitat en concret? 
1 9 9 9 9 9 

L’ajuda és planera i fàcil d’entendre? 2 6 6 6 6 6 
El correu del webmaster està present? 1 9 9 9 9 9 
Puntuació de l'apartat   42 36 36 42 42 

Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    8.57 8.57 10.00 10.00 

XI Velocitats i mitjans               

Existeix la possibilitat d’accedir al contingut del lloc en format de text, 
sense imatges que facin més lenta la baixada de la pàgina? 

2 6 0 0 0 0 

Els mitjans utilitzats (imatges, vídeos, so) fan que la càrrega del lloc sigui 
llarga? (més d’un minut en un mòdem de 56 Kbps) 

2 6 6 6 6 6 

S’indica la mida dels arxius quan hi ha possibilitat de descàrregar-los? 2 6 6 6 6 0 
Puntuació de l'apartat   18 12 12 12 6 
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Valoració de l'apartat = Puntuació acadèmia x 10/Puntuació total de 
l'apartat 

    6.67 6.67 6.67 3.33 

Valoració total de tots els apartats/nombre d'apartats (11)     8.54 9.00 7.60 6.27 

 

Taula 51 Resum de les valoracions de les avaluacions heurístiques de les quatre acadèmies 

Exemple de càlcul dels apartats 

Per aclarir el càlcul de les valoracions, es farà pas a pas el corresponent a la Royal Irish Academy: 

Apartat: Velocitat i mitjans: 

Puntuació màxima de l’apartat = 18 

Puntuació obtinguda per la Royal Irish Academy = 12 

Valoració de l’apartat per la Royal Irish Academy =  (Puntuació de la Royal Irish Academy x 10) / Puntuació màxima de l’apartat 

Valoració de l’apartat “Velocitat i mitjans” per la Royal Irish Academy =  (12 x 10) / 18 = 6,67 

Tots els apartats: 

Suma de les valoracions de tots els apartats = 93,95 

Nombre d’apartats = 11 

Valoració de l’apartat “Velocitat i mitjans” per la Royal Irish Academy = 93,95/ 11 = 8,54 


