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Abstract 
 

El portal web de parcs i jardins de Palma de Mallorca pretén ser una guia amb la 

qual els residents o visitants a la ciutat puguin consultar un catàleg detallat dels 

parcs i jardins de la ciutat. 

 

El projecte es durà a terme usant la metodologia de Disseny Centrat en l’Usuari 

(DCU). D’aquesta manera prenem a les persones que usaran aquesta web per tal 

d’aconseguir una experiència satisfactòria i usable per a tots. 

 

La web serà desenvolupada amb Drupal 71 i disseny responsable, adaptable a tots 

els dispositius. 

 

Paraules clau: Treball de Fi de Grau, enginyeria web, multimèdia, portal web, parcs, 

jardins, drupal 7, responsable, dcu, disseny centrar en l’usuari. 

 

  

 

1 Drupal 7, la plataforma de gestió de continguts amistosa i potent per a construir 
pràcticament qualsevol tipus de pàgina web, des de blocs i micro llocs fins 
comunitats socials col·laboratives. 



Abstract (english version) 
 
The website of “Parcs i jardins de Palma de Mallorca” is intended as a guide where 

residents or visitors to the city can consult a detailed catalog of the parks and 

gardens of the city. 

 

The project will be conducted using the methodology of user-centered design (UCD). 

Thus we take the people who will use this website to get a usable and satisfying 

experience for all. 

 

The website will be developed using Drupal 7 and responsive design, adaptable to 

all devices. 

 

Keywords: Final Grade, web engineering, multimedia, website, parks, gardens, 

drupal 7, responsive, ucd, user-centered design. 
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1. Introducció/Prefaci 

L’elecció de la idea ve de la necessitat, com a pare, de saber en tot moment a quins 

parcs puc anar amb el meu fill. Saber amb quines infraestructures conta, si aquestes 

son recomanades per l’edat del fill, l’estat de conservació, la superfície de la que 

disposa el parc (arena, gespa, cautxú), banys públics, etc... 

 

Aquesta idea es dona per la falta d’informació des de la plana web del meu 

Ajuntament, Palma de Mallorca, i amb molts de casos per la manca de manteniment 

i neteja en que es troben molts. 

Amb més d’una ocasió m’he trobat a la situació d’anar a un parc i aquest no tingui 

els equipaments necessaris per un nin de 2 anys, o que es trobi en mal estat. Ens 

troba’m amb el problema que hem malgastat temps, benzina del desplaçament i 

qualque mal de cap per la impossibilitat de que el nin pugui gaudir dels 

equipaments. Bàsicament anam als parcs que, per el boca a boca, hem sentit que 

són adequats i es troben amb bon estat.  

 

Un altre problema es no trobar el parc per manca d’informació de com arribar o si hi 

ha disponibilitat d’aparcar fàcilment. 

 

Per tots aquests motius, es necessari tenir un directori dels parcs i jardins de gestió 

municipal on poder consultar i filtrar segons les preferències dels usuaris. No tots els 

parcs s’adapten a les necessitat de cada un i per això es molt important poder fer la 

consulta abans d’anar. 

 

La aplicació web contarà amb algunes de les següents funcionalitats: 

 Consultar el catàleg complet dels parcs i jardins.  

 Fitxa completa dels equipaments de cada parca i jardí. 

 Catalogació per edats. 

 Fotografies i vídeos dels parcs. 

 Puntuació del parc/jardí. 

 Comentaris. 

 Localització i mapa. 

 

 

  



2. Descripció 

El Treball Final de Grau documentarà el procés de desenvolupament d’un portal 

web, seguint DCU, que consisteix en generar un directori dels parcs i jardins de la 

ciutat de Palma de Mallorca. 

 

Cada parc i jardí comptarà amb una fitxa que contindrà la informació necessària que 

els usuaris, mitjançant el DCU, necessitin per gaudir de les instal·lacions. 

Localització, infraestructures, catalogació per edats, estat, poden ser algunes de les 

informacions que mostrin. 

 

La web serà responsable, adaptable a tots els dispositius mòbils i d’escriptori, i 

accessible, garantint l’accés a tota la ciutadania. 

 

La funció que pretén fer aquesta web es informar als usuaris quin es el parc més 

adequat a les seves necessitats i saber la seva localització. 

 

2.1 Anàlisi de mercat 

No hi ha cap web actualment que tingui el servei, que mostri informació detallada 

dels parcs i jardins. Aquesta web te com objectiu cobrir aquesta mancança i oferir 

als usuaris la possibilitat de cercar un parc o jardí que s’ajusti a les seves 

necessitats i les dels seus fills. 

  



3. Objectius 

3.1 Principals 

Objectius clau del TF. 

 Creació d’un portal web accessible i responsable que garanteixi que 

qualsevol usuari el pugui visitar amb qualsevol dispositiu. 

 Seguir i desenvolupar correctament les fases del projecte seguint el Disseny 

centrat en l’Usuari (DCU). 

 Catalogar correctament les infraestructures que tenen els parcs i jardins.  

3.2 Secundaris  

Objectius addicionals que enriqueixen el TF i que poden patir variacions. 

 Oferir al usuaris una eina senzilla on poden consultar el catàleg de parcs i 

jardins.  

 Elaborar un disseny que estèticament agradi als usuaris. 

 Oferir a l’ajuntament una eina on poder consultar les possibles incidències o 

deficiències que els usuaris reporten. 

 

Funcionalitats Objectius Importància 

Llistat parc i jardins. Oferir un llistat complet als 

usuaris. 

Tenir un llistat complet 

dels parcs es de gran 

utilitat ja que els usuaris 

cerquen tota la informació 

possible. 

Informació. Cada fitxa del parc i jardí 

comptarà amb una amplia 

fitxa de infraestructura i 

serveis. 

Oferir la màxima 

informació per que l’usuari 

sàpiga en tot moment el 

que pot trobar quan vagi 

al parc o jardí. 

Localització. Ubicar correctament. El parc o jardí ha d’estar 

correctament ubicat per 

facilitar la seva 

localització. 

Puntuació. Les puntuacions serviran 

per classificar el millors 

parcs elegits pels usuaris. 

Els usuaris poden 

compartir les seves millor 

puntuacions amb els 



altres. 

Comentaris. Els usuaris podran donar 

la seva opinió, sobre el 

estat mancances o bons 

comentaris. 

Es molt important tant 

pels altres usuaris com ho 

pot ser per l’ajuntament. 

Taula 1 - Funcionalitats 

3.3 Pressupost  

Costos detallats del projecte. incloent: 

 

 Equip humà 

Perfil Hores Preu/hora Total 

Cap de projecte 100 50 5000 

Dissenyador 150 30 4500 

Fotògraf 100 30 3000 

Desenvolupador 164 40 6560 

Auxiliar continguts 150 20 3000 

  664h 170€ 22060€ 
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 Equipament tècnic 

Concepte Preu anual 

Hosting 70€ 

Domini 12€ 

Taula 3 - Pressupost equipament tècnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marc teòric 

La aplicació ve a suplir la nul·la informació que proporciona el lloc web de 

l’Ajuntament de Palma. 

Els ciutadans necessitem saber quines infraestructures d’oci infantil conta la nostra 

ciutat i quines son les més recomanables per els nostres fills. Aquesta aplicació web 

ens aporta tot això i afegeix la possibilitat que els propis usuaris classifiquin i millorin 

els continguts que formen part de cada fitxa de cada parc. Indirectament pot ser de 

molta utilitat per l’Ajuntament, ja que es pot informar del mal estat o poca neteja de 

qualque instal·lació o saber quin te més popularitat o quin conta en menys. 

 

Les necessitats que ve a cobrir són lo suficientment importants per a millorar el 

nostre dia a dia, al que el nostre temps es molt apreciat. Alguna d’aquestes 

necessitats són: 

 

 Evitar possibles pèrdues de temps, quantes a vegades ens desplacem a 

qualque parc i aquest no està en condicions o no té els equipaments 

necessaris per els nostres fills. 

 Estalvi de desplaçament, si podem agafar un transport públic o obtenir la ruta 

més adequada per arribar al parc, podem evitar doblers en combustible. 

 Possibles mal de caps amb els fills, arribar al parc i comprovar que no es 

troba en condicions per que puguin jugar tranquil·lament i tenir que tornar a 

casa. 

 

Dins la societat actual, aquesta web es factible i molt útil. El dia a  dia, ens comporta 

aprofitar tot el temps possible i aquest temps si el podem dedicar amb la família molt 

millor i evitar perdre innecessàriament el temps en cercar o anar a parcs que no 

compleixen els nostres requisits. 

 

Tecnològicament no seria un problema, la majoria de la societat compte amb 

connexió a internet i dispositius, com ara ordinadors, tabletes i telèfons intel·ligents. 

Al mateix passa amb les xarxes socials la majoria estem apuntats a qualque social, i 

realitzar la tasca de opinar o enviar contingut no seria complicat para la majoria de 

persones. 

 

 

 



5. Continguts 

La major part dels continguts de la web seran les fitxes dels parcs i jardins de la 

ciutat. Aquesta informació serà consultada al departament de parcs i jardins de 

l’Ajuntament de Palma de Mallorca. Una vegada obtinguda es visitaran els parcs i 

jardins per revisar aquesta informació i realitzar les fotografies i vídeos necessaris 

per a les fitxes. 

 

Aquests continguts s’aniran actualitzant progressivament, la web començarà a 

funcionar amb un llistat dels més importants de la ciutat. 

 

5.1 Tipologia 

Les fitxes de cada parc i jardí mostraran tres tipus de informació 

 

1) Textos: Informació dins el marc històric del parc o jardí, època de construcció 

o altres detalls que poden interessar al usuari. 

2) Característiques: Aquesta informació vendrà en forma de icones 

representatives, s’inclourà un text devora cada icona per si la icona no es 

suficient. 

3) Imatges i vídeos: Es realitzaran fotografies i vídeos del parcs i jardins que 

s’inclouran a mode de galeria dins cada fitxa. 

5.2 Format 

Per al gestor de continguts elegit, Drupal 7, es crearà un tipus de contingut amb tots 

els camps necessaris que ens permetin després la correcta introducció. 

 

Aquests continguts nomes seran modificables per l’administrador de la web. Els 

usuaris nomes podran realitzar comentaris i votacions a les fitxes dels parcs. 

5.3 Estructura 

La web presentarà una estructura molt senzilla i visual. 

L’usuari al entrar  a la web podrà observar un parc destacat i seguidament un llistat 

dels més votats pels usuaris. 

 

A la part superior un menú amb les seccions de la web. 

A llistat de parcs i jardins es podrà aplicar una sèrie de filtres per personalitzar el 

resultats finals. 



6. Metodologia 

Per la realització del TFG la metodologia usada és la del disseny centrat en l’usuari 

(DCU). 

Aquest procés es divideix en fases o etapes que es duen a terme de manera que es 

retroalimenten. 

 

El procés de treball, que es du a terme una vegada planificat el projecte, consisteix 

amb una sèrie de fases que tenen unes tasques. 

 

6.1 Anàlisis 

Durant aquesta fase es duen a terme les tasques necessàries per a obtenir i definir 

el projecte. La informació obtinguda és sobre els usuaris; objectius, necessitats i ús 

que donaran a la pàgina web. 

 

S’ha realitzat una enquesta que s’ha compartit mitjançant la xarxa social Facebook, 

aquests serien els resultats. 

 

 

 

La majoria de persones que duen els nins als parcs són dones. 

 

HOME 

DONA 

Sexe 



 

 

El rang d’edat va dels 20 anys als 60. 

 

 

 

Hi ha varietat amb el parentesc dels nins, majoritàriament son els pares que duen 

els fills. 

 

0
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40
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60

70

80

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

EDAT 

EDAT

FILLS 

GERMANS 

COSINS 

NETS 
NEBOTS 

Quin parentesc tens amb el nin? 



 

 

El nins de 0 a 3 anys són els que més van al parc, seguits per els de 4-6. 

 

 

 

Nomes una minoria reconeix que no van als parcs. 

 

 

 

1 o 2 vegades per setmana majoritàriament.  

0-3 ANYS 

4-6 ANYS 

7-10 ANYS 

11-13 ANYS 

Rang d'edats dels nins 

12% 

88% 

Vas als parcs i jardins? 

Nó

Sí

Cada día 

Dos pics per 
setmana 

Tres pics per 
setmana 

Una vegada per 
setmana 

No anam 

Amb quina freqüència vas? 



 

 

La immensa majoria va a peu als parcs, curiosament de les persones enquestades 

ningú usa transport públic. 

 

 

 

Les llosetes de cautxú són la superfície ideal. 

 

 

 

 

80% 

9% 
11% 

0% 

Com vas al parcs i jardins? 

A peu

Bicicleta

Cotxe

Transport Públic

3% 
14% 

9% 

7% 

51% 

16% 

0% 

Quina superficie t'agrada més? 

Sorra o Gravilla

Gespa

Gespa articifical

Indiferent

Llosetes de cautxú

Paviments in situ o continu de
cautxú



 

 

Banys públics és el que demana més gent com a servei idea a afegir als parcs. 

 

 

 

En general assignen bones puntuacions. 

 

6.2 Conclusió 

 Com a conclusions a l’estudi podem extreure que la majoria de persones que 

duen els nins als parcs són dones i els rangs d’edats de les persones que 

han fet l’enquesta es situa entre els 20 i 60 anys. 

 Hi ha bastanta varietat amb el parentesc dels nins però majoritàriament son 

els pares que duen els fills al parc. 

 Els rangs d’edats es situa al rang de 0-3 fins al 4-6, situant-se el primer el 

majoritari. 

Aigo potable Aparcament 

Restauració 
(Bar/cafeteria) 

WC 

Zona de berenar 

Quins serveis t'agradaria tenir? 

7% 
13% 

20% 

27% 

33% 

Valoració parcs 

1

2

3

4

5



 Molts pocs son els que reconeixen no dur els seus fills als parcs, i la majoria 

diuen que van de 1 a 2 vegades per setmana. 

 La immensa majoria va als parcs a peu i como data curiosa ningú usa el 

transport públic, és una data significant  ja que el servei de transport públic de 

Palma no destaca per oferir un bon servei ni per tenir bon preu. 

 La superfície elegida com la millor son les llosetes de cautxú, pocs parcs 

disposen d’aquesta. 

 Els banys públics són el servei més demandat per afegir als parcs. 

 Les puntuacions assignades als parcs en general son bones. 

 

 

6.3 Disseny 

Aquesta fase ens permet entendre i analitzar com els usuaris finals faran servir el 

lloc web. Aquesta informació ens servirà per a iniciar les tasques de disseny. 

 

Aquesta fase es divideix en dues parts: 

 

 Disseny conceptual: 

Ens permet fer un anàlisis per entendre els usuaris i la interacció que 

tindran amb la pàgina web, i d’aquesta manera poder definir el disseny 

que tindrà la pàgina web. 

 

 Disseny de prototips: 

Consisteix a construir un model de la pàgina web que es dissenya, 

aquests, simulen o ja son part del sistema final i son utilitzats per a fer 

proves. 

 

6.4 Avaluació 

Aquesta fase permet obtenir informació sobre el dissenys i d’aquesta manera 

millorar-los i validar-los. 

Una vegada validats es realitzaran les modificacions oportunes, d’interacció i 

disseny, es passarà a la construcció de la pàgina web 

 

 

 



7. Arquitectura de la web 

Informació detallada sobre l'arquitectura del projecte.  

7.1 Client 

Al tractar-se de una pàgina web el client podrà accedir mitjançant qualsevol 

dispositiu que conti amb connexió a internet i navegador, ordinadors, tabletes o 

telèfons mòbils intel·ligents. 

El disseny serà responsable amb lo que el contingut s’adaptarà a la pantalla. 

 

7.2 Servidor 

El servidor ha de tenir uns requisits mínims per a la instal·lació i rendiment correcte 

del gestor de continguts Drupal 7. 

 

 

 

Imatge 1 – Funcionament Drupal 

 

Drupal recomana per aquesta versió fer servir 

 

 Un servidor web basat amb Apache 2.x 

 Servidor de base de dades: MySQL 5.0.15 

 PHP: PHP 5.2.5 o superior (5.4 o superior recomanat). 

 

 

 



Per aquest motiu s’ha obtingut un hosting compatible que compte amb les següents 

versions 

 

Sistema operatiu Linux 

Servidor Apache 

MySQL 5.5.44 

PHP 5.6.6 

 

Imatge 2 - Arquitectura elegida 

 

El servidor conta amb les següents característiques: 

1 VCore 2,4GHz 

2 GB RAM 

10GB SSD  

Sistema operatiu Debian 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Plataforma de desenvolupament 

Per dur a terme el desenvolupament s’ha instal·lat un entorn de desenvolupament 

Acquia Dev Desktop 2 

 Software 

Acquia Dev Desktop, amb la darrera versió de Drupal, en concret 7.40 i amb 

els components següents. 

 

Component Descripció Versió 

Apache HTTP 

Server 

Servidor web més popular del món 2.4.10 

MySQL Database 

Server 

Percona Server, una versió millorada de 

MySQL, servidor de base de dades més 

popular del món, amb un millor 

rendiment, escalabilitat, capacitat d'ajust, 

i la instrumentació 

5.5.42-37.1 

PHP El llenguatge per fer servir Drupal 05/06/11 

Drush Un shell de línia d'ordres i la interfície de 

scripting per Drupal 

8.0.0 beta 12 

phpMyAdmin Una eina de gestió de base de dades  4.3.7 

Acquia Dev 

Escriptori 

Arxius de l'aplicació Acquia Dev 

Escriptori 
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 Hardware 

Funcionarà a un iMac  

Processador de 2,66Ghz Intel Core 2 Duo 

Memòria 4 GB de memòria ram 

Sistema operatiu El Capitan OSX 10.11 

 

 

  

 

2 Acquia Drupal és una distribució empaquetat GPL-llicència del codi obert Drupal. 
Conté una col·lecció gratuïta de mòduls útils de Acquia i de la comunitat Drupal, 
Drupal Acquia ofereix una ràpida rampa d'accés per començar a construir el lloc 
web. 



9. Planificació 

 

 Dates clau 

PAC1 30/09/2015 

PAC2 28/10/2015 

PAC3 15/12/2015 

ENTREGA 11/1/2016 

Taula 5 - Dates clau 

 

 Diagrama de Gantt  

 

 

 

 

 



10. Procés de treball/desenvolupament 

Una vegada finalitzada la fase d’avaluació es donarà forma als aspectes gràfics 

finals que tindrà la pàgina web. 

 

Procedirem a la instal·lació de gestor de continguts Drupal 7 al hosting contractat. 

Aquest hosting ja té tot el necessari per poder fer funcionar el gestor. (PHP i 

MYSQL) 

 

Una vegada instal·lat el gestor hem de procedir a instal·lar tots els mòduls 

necessaris i configurar el gestor amb els paràmetres desitjats (idiomes, configuració 

data, localització, etc...). Seguidament passem a la creació dels tipus de continguts 

que ens faran falta a la pàgina web. 

 

Nom del camp Descripció 

Títol Nom del parc 

Paràmetres del camí URL  Personalització url 

Foto destacada  Foto destacada parc 

Destacat superior  Parc destacat a la part superior de 

portada 

Destacat portada  Parc destacat al llistat 

Body Text informatiu 

Tipo superficie  Tipus de superfície que podem trobar al 

parc 

Edats Edats recomanades d’ús 

Dies de la setmana obert  Dies de la setmana obert 

Horari Horari d’apertura i tancament 

Parking Disponibilitat de parking 

Cafeteria / bar  Disponibilitat de cafeteria/bar 

Transport públic  Disponibilitat transport públic 

Líneas de bus Les líneas de bus disponibles 

Accés minusvàlids  Accés per minusvàlids al parc 

Equipaments Equipaments amb els que conta el parc 

Localització Coordenades del parc 

Mapa Posicionament mitjançant mapa 

Imatges Imatges del parc 



 Ja tenim el gestor instal·lat amb els mòduls necessaris per a les funcionalitats que 

volem oferir, ara es moment de crear la estructura que volem que tingui la pàgina 

web i de crear un dissenys a baix nivell. 

 

Definits els punts anterior comença’m a fer el tipus de contingut. El principal és el de 

la fitxa de cada parc i jardí, aquest tipus tindrà el diferents camps. 

 

Taula 6 - Tipus de contingut fitxa 

 

Crea’m un altre tipus de contingut amb els camps bàsics de títol i text per a crear les 

pàgines d’informació, com ara poden ser el FAQ, enllaços d’interès, informació legal, 

sobre nosaltres o el contacte. 

Per altre part crearem un pàgina a forma de mapa on tots els parcs surten 

geoposicionats. Al pitjar damunt anirà directament a la fitxa del parc. 

 

Drupal 7 incorpora un mòdul, DEVEL3 que ens permet generar contingut 

automàticament, el farem servir per veure que tal funciona tot i si detectem qualque 

problema. 

 

Una vegada fet tot això crearem el disseny final de la web així com el logotip que 

volem. Realitzem la creació del tema partint del disseny creat prèviament, tenint en 

compte que el disseny ha de ser responsable. 

 

Acabada la fase de maquetació passa’m a fer les proves de navegació i detecció de 

possibles errors per a la seva correcció. 

 

Un cops corregits arriba el moment d’introduir tota la informació que hem anat 

recopilant. En aquest moment hem de tenir en compte el posicionament. Hem de 

triar les paraules clau que volem fer servir per que els buscadors puguin trobar 

correctament. 

A mesura que introduïm els continguts farem us de google maps per crear un mapa 

amb totes els mapes geo posicionats.  

 

3 Devel, és un mòdul per Drupal 7 que ens permet generar contingut 
automàticament i facilita la feina alhora de desenvolupar o dissenyar el lloc web. 

Vídeo Vídeos del parc mitjançant link a 

youtube 



11. APIs utilitzades 

API de Google Maps 

A la pàgina web es fa ús de l’api de google maps per geo posicionar els parcs i 

jardins. Aquesta API es fa servir mitjançant el mòdul “Gmap” juntament amb el 

mòdul “location”.  

A cada fitxa surt posicionat el parc o jardí a un mapa juntament amb les seves 

dades, en forma de coordenades. Cada un dels parcs que enregistrat i serveixen per 

obtenir un mapa amb tots els parcs posicionats. 

 

 

Imatge 3 - Configuració mòdul GMap 

 

A la configuració del 

mòdul he configurat 

 El valors de 

amplada  i alçada 

així com on volia 

que surti el centrat 

el mapa. 

 El zoom per 

defecte i el zoom 

màxim. 

 Els estils de línia. 

 Mostrar el panell 

petit de Maps. 

 Mostrar el mapa 

de carrers. 

 Obrir la fitxa del 

parc al pitjar. 

 



 

Imatge 4 - Configuració mòdul GMap 

 



 

Imatge 5 - Configuració mòdul GMap 

 

 

 

Aquesta es la configuració del mòdul localització. Aquest mòdul habilita l’ús de 

localitzacions geogràfiques dins drupal així com permetre guardar-les per donar-lis 

diferents usos. 

 

 

Imatge 6 - Configuració mòdul Localització 

 

 

 

 



API Twitter i API Facebook 

He fet servir el mòdul ShareThis per habilitat la opció de compartir continguts.  

El mòdul té habilitat el compartir les fitxes dels parcs i jardins a Twitter i Facebook, 

aquesta és la seva configuració.

 

Imatge 7 - Configuració mòdul ShareThis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



API Youtube 

He instal·lat el mòdul “field youtube” per poder inserir vídeos de youtube dins les 

fitxes. Nomes haurem de aferrar la url del vídeo per que aquest es pugui visionar a 

la plana web.  

Aquesta és la configuració que presenta el mòdul de youtube. 

 

Imatge 8 - Configuració mòdul Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Prototips 

12.1 Lo-Fi 

Portada: Aquest wireframe correspon a la portada. 

 

Imatge 9 - Wireframe portada 

 

 

 

 

La proposta inicial para la 

portada ofereix un visió clara del 

tipus de contingut que oferirà la 

web. 

 

La capçalera mostrarà a la part 

superior el menú de categories i 

davall el logotip i eslògan. 

 

La part principal de la web 

mostra per un part un parc 

destacat i seguidament el llistat 

dels parcs més valorats pels 

usuaris. 

 

A la part dreta un cercador, 

mapa amb els parcs 

geoposicionats i un apartat per a 

possibles anunciants. 

 

A la part inferior el peu de 

pàgina amb la informació de 

contacte, informació legal i 

mapa web. 



 

Wireframe corresponent a la fitxa de cada parc.

 

Imatge 10 - Wireframe ficha 

 

La proposta inicial per les fitxes 

de cada parc ofereix segueix el 

mateix estil que a la portada. 

 

La capçalera mostrarà a la part 

superior el menú de categories i 

davall el logotip i eslògan. 

 

La part principal de la web el 

nom del parc juntament amb 

una foto destacada i 

seguidament la informació 

dividida en tres pestanyes, 

informació general, serveis i 

mapa. A la part inferior trobam 

el contingut multimèdia i la 

secció de comentaris 

 

A la part dreta un cercador, 

mapa amb els parcs 

geoposicionats i un apartat per a 

possibles anunciants. 

A la part inferior el peu de 

pàgina amb la informació de 

contacte, informació legal i 

mapa web. 

 



12.2 Hi-Fi 

Mockup portada pàgina web

 

Imatge 11 - Mockup portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mockup fitxa parc 

 

Imatge 12 - Mockup fitxa 

 

 



 

Mockup fitxa parc, informació 

 

Imatge 13 - Mockup fitxa - informació 

 

Mockup fitxa parc, serveis 

 

Imatge 14 - Mockup fitxa - Serveis 

 

 



Mockup fitxa parc, localització 

 

Imatge 15 - Mockup fitxa - Localització 

 

Mockup fitxa parc, secció multimèdia 

 

Imatge 16 - Mockup fitxa - Imatges i vídeo 

 

 

 



13. Perfils d’usuari 

El projecte emmarca uns perfils d’usuaris molt ampli. Les dades obtingudes de les 

enquestes realitzades ens diuen que els usuaris potencials poden ser: 

 

 Persones de els rangs d’edat dels 20 als 60 anys.  

 Usuaris que usen internet i familiaritzades amb l’ús de xarxes socials. 

 Pares i padrins, els usuaris que poden donar més  ús de la web. 

 Persones que solen fer ús d’aquestes instal·lacions. 

 

La web estarà destinada a tota la ciutadania de la ciutat de Palma  de Mallorca que 

la visiti i els usuaris que facin ús podran consultar i opinar el parcs. 

 

Aquests comentaris hauran de ser aprovats per l’administrador de la web i una 

vegada fet ja seran publicats. 

 

Per altra part pot existir la possibilitat que l’Ajuntament de Palma de Mallorca utilitzi 

la pàgina web per dur seguiment dels parcs i detectar deficiències. 

 

13.1 Perfils detectats 

Amb aquesta informació podem detectar tres tipus d’usuaris: 

 

Usuaris de consulta: aquests usuaris es limitaran a realitzar consultes a la web a la 

recerca d’un parc que s’ajusti a les seves necessitats. Algun realitzarà qualque 

comentari i puntuarà els parcs, informació que ajudarà a millorar les fitxes dels 

parcs. 

 

Usuari ajuntament: aquest usuari podrà ser designat per l’ajuntament, podrà ser 

membre del servei de manteniment del parcs i s’encarregarà de donar solució a 

possibles incidències que declarin els usuaris. 

 

Usuari administrador: serà l’usuari encarregat de generar els nous continguts i 

aprovar els comentaris. 



  

14. Usabilitat/UX 

Per al disseny de la usabilitat i l’experiència d’usuari de la pàgina web s’han cercat 

llocs webs similars, degut a la mancança de webs de la mateixa temàtica. 

 

S’han implementat els principis heurístics d’usabilitat, parteixen de la premissa que 

l’usuari no ha d’aprendre rutines complexes, sinó que ha de poder navegar de la 

manera més intuïtiva. Els principis són els següents: 

 

1. Visibilitat de l’estat del sistema. 

La pàgina web ha de mantenir informat al usuari i ha de donar una resposta 

amb un temps raonable. 

2. Consistència 

El lloc web ha d’utilitzar el llenguatge de l’usuari, amb expressions i paraules 

que li resultin familiars.  

3. Control de l’usuari 

El sistema sempre s’ha d’adaptar a l’usuari, no ha de ser ell que investigui 

com fer servir la pàgina web. 

4. Prevenció d’errors.  

Un disseny adequat pot evitar l’aparició d’errors i que pugui produir accions 

no d’accions equivocades per part de l’usuari. 

5. Estructura visible 

No es pot exigir a l’usuari que construeixi per si mateix un mapa d’aplicació, 

s’han de preveure índexs o mapes que representin l’estructura del lloc web. 

6. Interfície explorable 

L’estructura ha d’estar dissenyada de manera que l’usuari sàpiga quines 

rutes hi ha i com pot arribar fins a qualsevol punt de la web. 

7. Llei de Fitts 

El temps requerit per a aconseguir un objectiu és proporcional a la distància i 

grandària de l’objectiu. 

8. Modalitat 

Els modes serveixen per a contextualitzar temporalment les accions de 

l’usuari. 

9. Metàfores 

Les interfícies gràfiques utilitzen les metàfores visuals per a fer intel·ligibles 

les funcions del sistema. 



10. Ús del color 

El color es pot utilitzar per a diversos propòsits, però sempre que hi ha un 

color per a representar dades s’ha d’acompanyar d’algun recurs que 

garanteixi que els usuaris amb problemes de percepció visual poden distingir 

les categories. 

11. Missatges d’error 

La prevenció efectiva redueix el nombre de vegades en què és necessari 

mostrar un missatge d’error. 

 

 

 

A continuació es mostra el mapa web de la pàgina web.  

 

 

Imatge 17 - Mapa web 

  



15. Seguretat 

El lloc web estarà allotjat a un servidor del hostalatge contractat que garanteix la 

seguretat a nivell de comunicacions. 

 

El gestor de continguts, Drupal 7, al ser software lliure hem de tenir cura de tenir 

actualitzat en tot moment a les darreres versions per evitar problemes de 

vulnerabilitats. També s’ha desactivat que altres usuaris pugui registrar comptes així 

com l’accés a la pàgina de login. 

 

Els comentaris que es realitzin van associats a una CAPTCHA, que assegura que 

no son robots els que insereixen el comentari. De totes formes els comentaris han 

de ser aprovats per l’administrador de la pàgina web. 

 

 

Imatge 18 - Captura ús CAPTCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aqueta seria la configuració del mòdul Captcha, el mètode de pregunta elegit es 

matemàtic. 

 

 

Imatge 19 - Configuració Captcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Tests 

Per comprovar el correcta funcionament de la pàgina web respecte a la funcionalitat 

i rendiment es duen a terme una sèrie de proves: 

 

 Usabilitat 

S’ha habilitat l’accés a la plana web a una sèrie d’usuaris que han fet proves 

de navegació apuntant els possibles errors i coses a millorar. 

 

A part de navegar per la web s’ha demanat que realitzin l’acció de fer un 

comentari i puntuar un parc. 

 

Als usuaris han detectat qualque errada de traducció i errors de maquetació 

que han estat solucionats. 

 

 Seguretat 

La seguretat és un element molt important i s’han realitzat proves per evitar 

futur problemes. 

 

 Proves de registres de nous usuaris: Només l’usuari administrador ha 

de poder registrar nous usuaris. 

 Comentaris: Per enviar un comentari s’ha de respondre correctament 

el Captcha de seguretat. 

 Formularis de contacte: S’han d’emplenar tots els camps requerits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resum dels tests realitzats 

 

Prova Objectiu Qui fa la prova? Resultat 

Navegació Comprovar UX Usuaris Satisfactori 

Comentari fitxa Comprovar funcionament Usuaris Satisfactori 

Traduccions Cercar errors d’idioma Usuaris/administrador Satisfactori 

Disseny Cercar problemes de 

maquetació 

Usuari/administrador Satisfactori 

Responsive Comprovar UX en 

entorns mòbils 

Usuari/administrador Satisfactori 

Registre nou 

usuari 

Comprovar impossibilitat 

de registrar-se 

Administrador Satisfactori 

Captcha Comprovar la 

obligatorietat d’ús del 

captcha 

Usuaris/administrador Satisfactori 

Formulari 

contacte 

Comprovar que funcioni Usuari/administrador Satisfactori 

Test velocitat Comprovar temps de 

carrega 

Administrador  Satisfactori 

Taula 7 - Tests 

 

16.1 Errors 

Durant el desenvolupament i els tests s’han localitzat diferents errors. 

Error Acció Estat Solució 

Mapa de la dreta no 

centrat 

Revisar el codi, si no es 

soluciona mirar alternativa 

Corregit Creació d’un 

block amb el 

mòdul GMap 

Paraules amb anglès S’han de revisar les 

traduccions 

Corregit Traduir 

individualment 

les paraules 

Incompatibilitat 

mòdul idiomes i 

comentaris amb el 

hosting 

Cercar una alternativa de 

hosting o muntar un servidor 

Corregit S’ha muntat 

un servidor 

VPS 

Taula 8 - Errors 

 

 



  



17. Conclusió 

Aquest projecte va néixer de la necessitat que tenc com a pare de saber quin pot ser 

el parc més indicat per a dur els meus fills. 

 

Al realitzar la crida per facebook demanant col·laboració per a recopilar la informació 

necessària em vaig adonar que molta gent te els mateixos problemes i que la 

creació d’aquest portal podria solucionar-ho. 

 

L’eina emprada, Drupal 7, és actualment el gestor de continguts que ús al dia a dia a 

la feina, però el projecte m’ha permès usar mòduls que desconeixia, com ara el de 

geoposcionament. 

 

Per altra banda el problema de limitació de configuració de MySql que ha sorgit amb 

el hosting compartit que tenc contractat, m’ha fet actuar ràpid i contractar un VPS i 

configurar-ho ràpidament per tal de tenir operativa la web per arribar a la entrega. 

Aquesta tasca ha estat nova per a mi, ja que no havia configurat mai cap. 

 

Per aquest projecte he fet servir molts dels coneixements que he adquirit durant els 

anys d’estudi del Grau Multimèdia i aquest m’ha permès enfocar correctament la 

manera de desenvolupar aquest i altres projectes. 

 

He fet una feina de documentació de una sèrie de parcs i jardins, realitzant un 

inventari dels equipaments que tenen, així com els serveis que ofereixen. Per altra 

banda la realització de fotografies i vídeo de cada parc i la recerca de qualque text 

de caire històric o informatiu per emplenar la fitxa del parc. 

 

Per finalitzar m’agradaria que el projecte pugui sortir endavant i passi a ser una 

realitat amb el suport de l’Ajuntament de Palma i si no fos així que almenys a la web 

actual puguin oferir aquesta informació i solucionar els problemes de manca 

d’informació i poc manteniment que tenen els parcs. 

 

17.1 Projecció a futur 

La pàgina web pot ser una gran eina per a la ciutadania i per el propi Ajuntament de 

tenir un bon catàleg complet dels parcs i jardins de la ciutat. 

 



Actualment la web municipal no mostra aquesta informació, no te cap catàleg dels 

parcs dels que disposa la ciutat, i podria ser que el propi Ajuntament que tingues 

interès amb adquirí el drets o subvencionar el seu manteniment. 

 

Per millorar les visites a la pàgina web tindrem que realitzar un correcte 

posicionament de la web, hem d’aplicar correctament les tècniques SEO, perquè els 

usuaris al realitzar una recerca a internet la nostra pàgina surti de les primeres. Per 

aquest motiu hem de triar correctament les paraules clau a les fitxes. 

 

Tenir comptes a les principals xarxes socials i donar un ús costant afavorirà molt 

aquest posicionament. 

 

 

 

  



Annex 1. Lliurables del projecte 

Juntament amb la memòria s’adjuntaran una sèrie de fitxers, classificats per 

carpetes: 

 

Documentació 

 

Memòria del projecte - PAC FINAL mem Maimó L zaro David.pdf 

Autoinforme d’avaluació - PAC FINAL inf Maimó L zaro David.pdf 

 

Lliurables 

PAC FINAL lliurables Maimó L zaro David.zip 

 Wireframes 

 Dissenys 

 Logotips 

 Captures del procés de desenvolupament 

 

 

Presentacions 

Presentació escrita-visual – PAC FINAL prs Maimó L zaro David.pdf 

Vídeo presentació – Publicat a Present@ 

 

 

Copia de la web 

PAC FINAL prj Maimó L zaro David.gz 

 

 

La web serà accessible mitjançant el link (nou servidor VPS) 

http://parcijardinspm.davidmaimo.net 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://parcijardinspm.davidmaimo.net/


Annex 2. Llibreries/Codi extern utilitzat 

Per dotar de les funcionalitats necessàries al gestor de continguts Drupal 7 hem 

instal·lat els següents mòduls. 

Mòdul Funcionalitat 

Administration menu Ofereix una barra d’administració 

desplegable més còmoda per 

l’administrador 

Backup and migrate Sistema per realitzar copies de  la nostra 

pàgina 

Captcha Habilitat la opció de inserir un captcha a 

formularis 

CKEditor Editor WYSIWYG 

Context Ens permet realitzar accions variant el 

context de la plana que visitam 

Empty front page Elimina el missatge de crear contingut a la 

plana principal 

EU Cookie Compliance Habilita l’ús del compliment de regulació de 

Cookies 

EVA Habilita l’ús de vistes a contingut 

Field collection fieldset Permet ajuntar diferents camps dins un 

Field group Permet agrupar camps 

FitVids Adapta els iframes de vídeos als dissenys 

responsive 

GMap Ens permet assignar una localització al 

contingut usant la API de Google Maps 

IMCE Explorador i carregador de fitxers 

Link Permet crear enllaços simples dins un tipus 

de contingut 

Module filter Filtre es mòduls per una més bona 

administració 

Multiupload filefield widget Permet la pujada de múltiples fitxers 

Node Locations Associa les localitzacions per tipus de 

contingut 



Pathauto Gestió de les url 

Rate Habilita el sistema de puntuació 

Rate Mòdul que habilitat sistema de votacions 

ShareThis Widget per compartir contingut a xarxes 

socials 

Site map Genera un arbre de continguts 

Taxonomy image Habilita l´ús d’imatges a les taxonomies 

Taxonomy imatge Habilita l’ús d’imatges associades a 

taxonomies 

Transliteration Neteja els noms dels fitxers eliminant 

caràcters no vàlids 

Views Permet la creació de llistes personalitzades 

Views UI Interfície per administrar i crear les vistes 

Webform Creació de formulari de contacte 

Week day field Habilita camp dies de la setmana 

Week day field Habilita un camp de tipus dies de la setmana 

Youtube field Permet la creació d’un camp per inserir 

vídeos de youtube a tipus de contingut 

Taula 9 - Llistat de mòduls utilitzats 

 

  



Annex 3. Captures de pantalla 

Disseny logotip 

 

 

Imatge 20 - Disseny logotip 

 

 

Instal·lació de mòduls 

 

 

Imatge 21 - Llistat de mòduls Drupal 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disseny wireframe 

 

 

Imatge 22 - Disseny wireframe 

 

 

 

 

Estructura web 

 

 

Imatge 23 - Disseny mapa web 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducció de continguts 

 

 

Imatge 24 - Instroducció continguts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 4. Guia d’usuari 

Informació detallada sobre com utilitzar el servei/aplicació/treball realitzat. Aquesta 

guia ha d'estar a disposició de l'usuari. 

 

Què és Parcs i Jardins de Palma de Mallorca? 

 

Parcs i Jardins de Palma Mallorca és una web que posa a disposició dels ciutadans 

una eina amb la que poder consultar, opinar i valorar els parcs i jardins. 

 

Per a què serveix? 

 

Serveix per poder trobar el parc o jardí adequat a les nostres necessitats. 

 

Com s'utilitza? 

 

La web incorpora un cercador que ens permet filtrar per les nostres necessitats. A la 

portada es mostren els parcs més ben valorats. 

 

Com puc fer comentaris? 

 

Per a poder fer comentaris s'ha d'anar a la fitxa del parc i a la part inferior realitzar el 

comentari. Aquest comentari compte amb una verificació fent ús d'un captcha, una 

vegada enviat l'administrador del portal web ha d'aprovar el comentari abans de que 

sigui publicat. 

 

Com puc fer valoració? 

 

Les valoracions van unides al comentari, es obligatori deixar un comentari per a 

poder fer una valoració. 

 

Com me puc anunciar a la web? 

 

Hi ha disponible un espai a la web per el seu ús publicitari. Contacti amb nosaltres i 

l'informarem. 

  



Annex 5. Llibre d’estil 

 Logotip. 

 

 Paleta de colors. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Paleta tipogràfica i mida de fonts. 

Fonts per tota la web: Trebuchet MS, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, san 

serif 

Títols: 

Nom del lloc:3.5em 

Eslògan: 1.2em 

Títol de pàgina: 2em 

Títol contingut: 1.6em 

 

Títol comentaris: 1.4em 

Encapçalaments: 

H1: 2em 

H2:1.6em 

H3:1.4em 

H4:1.2em 

H5:1em 

H6:1em 

  

 

 

  



Annex 6. Resum executiu 

Parcs i Jardins de Palma de Mallorca és una pàgina web que ofereix a la ciutadania 

un directori de consulta dels diferents parcs i jardins de ciutat. 

 

Es una pàgina gratuïta per els usuaris que cerquen informació relativa al contingut 

que ofereix. 

Alternativament s’ofereix un espai reservat a anuncis, on les persones interessades 

poden anunciar-se.  

La idea seria incorporar aquesta plana com un servei de l’Ajuntament per tal de 

millorar l’informació que ofereix als ciutadans. 

 

Fortaleses Debilitats 

Oferir una informació nul·la actualment 

Valoracions dels parcs 

Informar deficiències 

Control comentaris 

Informació errònia 

 

Oportunitats Amenaces 

Possibles anunciants 

Volum de dades recollides 

Copia d’una plana similar per part de 

l’Ajuntament o altres empreses 

Taula 10 - DAFO 

 

 

  



Annex 7. Glossari 

  

Apache: 

Servidor HTTP (de pàgines web) de codi obert multiplataforma desenvolupat per 

Apache Software Foundation. 

 

API (Application Programming Interface): 

Conjunt de de funcions y procediments que compleixen moltes funcions amb el fi de 

ser utilitzades per altres elements. 

 

Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 

Humans Apart): 

Test controlat per un màquina que determina quan l’usuari es humà o no. 

 

Creative Commons: 

 s una organització sense ànim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a 

compartir treballs creatius. 

 

DCU: 

Sigles de Disseny Centrat en l’Usuari, el procés de disseny s’ha centrat cap l’usuari 

que ha de usar el servei. 

 

Drupal: 

És un sistema gestor de continguts de software lliure escrit amb PHP. 

 

Linux: 

Es el nucli del sistema de les diferents distribucions de sistema operatiu que es 

poden trobar. Més conegut com GNU/Linux. 

 

Mòduls drupal: 

Conjunt d’elements que doten al gestor de continguts Drupal de noves funcionalitats. 

MySQL: 

Sistema de gestió de bases de dades relacional multi-fil i multiusuari, que usa el 

llenguatge SQL. 

 



 

PHP (Hipertext Preprocessor): 

Llenguatge de programació de codi obert que s’utilitza per a generar pàgines web de 

forma dinàmica. 

 

 

Plug-in: 

Aplicació informàtica que interactua amb una altra aplicació per aportar-li una funció 

o utilitat addicional, generalment molt especifica, com per exemple servir com a 

controlador en una aplicació, per a fer així funcionar un dispositiu en un altre 

programa. 

 

SEO (Search Engine Optimization): 

Procés amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat d’una pàgina web als motors de 

cerca, incrementant-ne la posició a la pàgina de resultats. 

 

Usabilitat: 

Facilitat amb què la gent pot usar una eina o un altre objecte, per aconseguir un 

objectiu contret. 

 

Wireframe: 

Guia visual que representa l’esquelet o estructura visual del lloc web. 
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Annex 9. Vita 

Faig feina TIC Mallorca, un consorci que s’encarrega de donar suport als 

ajuntaments i entitats de l’illa. Vaig començar fa ara 12 anys introduint els continguts 

a una web turística, Infomallorca.net, i a l’actualitat som desenvolupador web de les 

webs municipals. Som un equip de tres persones i tenim al nostre càrrec 48 webs, 

pràcticament tota la totalitat dels Ajuntaments. 

 

Alternativament, fora de la feina, duc a terme projectes de desenvolupament web. 

Darrerament una de les meves aficions, la fotografia, ha començat a generar feines i 

em fa replantejar el meu futur, ja que m’agrada molt més que desenvolupar. 

 

Al moment que es va fer oficial el grau no vaig dubtar a matricular-me, ja que el 

coneixia com a titulació pròpia i una de les meves aspiracions personals era 

disposar d’una titulació de grau. 

 

Els darrers anys, amb la crisis, s’han fet un poc costa amunt però amb l’ajuda de la 

família he aconseguit assolir el grau. 
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