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Abstract 
 

The main objective of this THESIS is to redesign the home page of the Pompeu Fabra University and to 

create templates for the sub homes and institutional pages, in order to adapt them to multi-device, 

making a responsive web design. 

 

The contents and the form of the current web page have not been designed for multi-device, so they 

tend to be too large. This has been one of the biggest challenges of the work, it was necessary to find 

the most attractive way to present this information. These efforts of realization and responsive design 

are embodied in the home's page layout and the sub homes, which should serve as a guide for future 

pages. In addition to the main pages, there are secondary pages made with the intention to serve as an 

example of integration of the new design with the current contents. 

 

Thus, the result of this work is a responsive web browsable via multi-device that should serve as a guide 

for the future change of Pompeu Fabra University website style and that will require making a parallel 

effort to adapt the content to the new web paradigm. 

 

 

Resum 
 

Aquest TFM té com a objectiu principal re-dissenyar la home de la Universitat Pompeu Fabra i crear 

plantilles per les sub-homes i pàgines institucionals, per adequar-les a multi dispositiu, fent un disseny 

web responsiu. 

 

Com que els continguts de la pàgina web actual i la forma de presentar-los no s’han pensat per a multi 

dispositiu, tendeixen a ser massa extensos i aquest ha estat un dels majors reptes del treball, ja que 

calia trobar formes més atractives de mostrar aquesta informació. Aquest esforç de concreció i disseny 

responsiu es veu plasmat en la maquetació de la home i les subhomes, que han de servir de guia per a 

futures pàgines. A més a més de les pàgines principals, hi ha pàgines finals maquetades amb la 

intenció de servir d’exemple d’integració del disseny nou amb els continguts actuals.  

 

Així doncs, el resultat d’aquest treball és una web responsiva navegable a través de multi dispositiu que 

ha de servir de guia per al futur canvi d’estil de la web de la Universitat Pompeu Fabra i que requerirà fer 

un esforç paral·lel d’adequació dels continguts al nou paradigma web.  

 

Paraules clau 
 
Universitat Pompeu Fabra, web, disseny, responsive, mòbil, usabilitat. 
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Capítol 1: Introducció 
 

1.Introducció 

La UPF és una universitat jove, pública i moderna, creada el 1990 amb voluntat d'esdevenir una 
universitat de referència a Europa. 

Distingida pel Ministeri d'Educació com a Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), els indicadors en 
docència, recerca i internacionalització de la UPF avalen la seva posició com a centre de referència 
dins el sistema espanyol i europeu. Així mateix, en els darrers anys la Universitat ha començat a 
aparèixer amb força en rànquings de prestigi internacional. 

La web de la universitat ha buscat també reflectir aquesta excel·lència i fer arribar d’una forma clara i 
esquemàtica tot allò que ofereix. 

Des de la seva creació fins el curs 2012-2013, la Universitat va anar estenent-se al llarg de la ciutat de 
Barcelona i diversificant la seva activitat, internacionalitzant-se. També va esdevenir una organització 
molt més complexa i, en aquest sentit, l’aparició del Grup UPF, va provocat la proliferació d’una multitud 
de marques derivades. 

És per aquest motiu que en el curs 2013 es crea la nova marca de la UPF, que permet tractar aquesta 
multi-dimensionalitat de la Institució. El disseny d'aquesta nova marca es va encarregar a l'estudi Clase 
Bcn, dirigit per Claret Serrahima. 

Aquesta nova marca va estar seguida d’un re-disseny de les webs de la Universitat, però mantenint la 
mateixa eina (OpenCMS) 

 

 
Figura 1. La marca antiga i l’actual 
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Aquesta homogeneïtzació de la marca de la UPF ha ajudat a fer més reconeixibles les webs de la 
Universitat i ha possibilitat una estructuració de la informació que ha funcionat fins l’arribada dels mòbils 
d’última generació, que permeten una navegabilitat més còmoda i durant més temps, al tractar-se 
d’aparells amb les pantalles més grans, amb més capacitat de procés i amb la generalització de les 
tarifes planes d’internet i les wifi cada cop més esteses i lliures (biblioteques, bars, places públiques, 
etc.).  
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2. Descripció 

Aquest TFM té com a objectiu principal re-dissenyar la home de la Universitat Pompeu Fabra i crear 

plantilles per les sub-homes i pàgines institucionals, per adequar-les a multi dispositiu, fent un disseny 

web responsive. 

 

Actualment la UPF disposa d’una versió mòbil en Jquery 
Mobile. 

Aquesta versió mòbil té el principal desavantatge de ser un 
contingut pràcticament estàtic, ja que es tracta de links que 
no varien i no té cap element que mostri l’actualitat de la 
Universitat. És per aquest motiu que la gran majoria d’usuaris 
recorren al primer botó, que nostra la versió desktop de la 
web, per assabentar-se de les novetats i darreres notícies. 

Un altre desavantatge és la dificultat d’editar aquests fitxers a 
dins de l’OpenCMS. No existeix una plantilla al gestor de 
continguts actual, sinó que aquesta versió mòbil està 
allotjada en fitxers “plans” sense interfície d’edició i cal usar 
llenguatge html directe per editar el contingut. 

Un desavantatge conegut darrerament és la mala 
repercussió en SEO que suposa tenir una versió mòbil que no 
aporti cap mena d’informació actualitzada i disposi de tant 
poc contingut text i falta de jerarquia. 

Finalment, els nous dispositius mòbils permeten navegar més 
fàcilment i més temps que ens els dispositius antics i s’espera 
poder fer les mateixes coses que a través del PC. 

 

Amb aquest nou paradigma, la Universitat Pompeu Fabra hauria d’oferir una versió mòbil de la web que 
oferís totes les informacions que es poden veure a la versió escriptori, a multi-dispositius; oferint una 
qualitat i una estructuració dels continguts que facin l’experiència de l’usuari àgil, agradable i 
enriquidora. Permetent fer totes les gestions que calgui a través del dispositiu mòbil. 

Aquesta nova estructuració i disseny permetrà una connexió més estreta entre els diferents perfils 
d’usuaris i l’organització perquè permetrà fer més visibles activitats que fins ara no es veien als 
dispositius mòbils. 

Els perfils d’usuari de la Universitat, a grans trets, són els estudiants, el personal d’administració i 
serveis, el professorat i els ex-alumnes (alumni). També hi ha altres perfils que empren la web de la 
UPF, com les empreses, els investigadors, els mitjans de comunicació, etc. 

Totes aquestes tipologies de “client” hauran de trobar fàcilment, gràcies a la nova web, tot el que els 
calgui trobar, d’una forma més àgil i directa. En properes PACs treballarem més profundament les 
diferents tipologies que hi ha a la Universitat, què necessiten i com ajudar-los a trobar el que volen, i a 
més a més, fer-los arribar informacions que ens interessi destacar com a empresa generadora de 
serveis. 

Els productes resultants d’aquest TFM seran: 

Figura 2. Web mòbil UPF 
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• Home 
o Definir les perfils d’usuaris. 
o Definir l’estructura de la web. 

 Definir els continguts per la versió mòbil. 
 Definir els continguts per la versió desktop. 

o Definir la navegació comuna i per perfils d’usuari. 
o Definició del disseny  
o Prototipatge en baixa fidelitat 

• Sub-homes i pàgines finals  
o Definir l’estructura de la web. 

 Definir els continguts per la versió mòbil. 
 Definir els continguts per la versió desktop. 

o Definició del disseny  
o Prototipatge en baixa fidelitat 

• Prototips en alta fidelitat 
o Home mòbil 
o Home desktop 
o Sub-home mòbil 
o Sub-home desktop 
o Tests d’usabilitat 

• Implementació dels prototips en html 
• Publicació i test de l’html 
• Correcció d’errors 
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3. Objectius generals 

Aquest TFM té com a objectiu principal re-dissenyar la home de la Universitat Pompeu Fabra i crear 

plantilles per les sub-homes i pàgines institucionals, per adequar-les a multi dispositiu, fent un disseny 

web responsive. 

3.1 Objectius principals 

Aplicar els dissenys fets en aquest TFM a la web de la Universitat Pompeu Fabra. 

Re-definir els continguts de la home, per fer una web més usable, simplificant-ne la navegabilitat.  

Entrant més en detall, encara que es desenvoluparà en entregues posteriors; proposarem refer els 

elements de l’encapçalament i del menú institucional actuals, per fer-ne una versió més simple i 

entenedora, redistribuint-ne els elements. 

 

 
Figura 3.Capçalera i menú institucionals UPF 

 

 

Figura 4. Menú institucional actual desplegat 
 

La quantitat d’ítems i tal com estan distribuïts no fa intuïtiva la navegació per algú no habituat a 

l’estructura interna de la Universitat. 
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Així doncs, les modificacions en aquest menú principal tindran com a objectiu facilitar la navegabilitat 

per la web i fer més visibles els serveis i activitats que ofereix la Universitat, així com facilitar-ne l’ús a 

través del dispositiu mòbil. 

Fites: 

• Re-dissenyar la home de la Universitat Pompeu Fabra per adequar-la a la navegació per 
multi-dispositius. 

• Re-definir els continguts de la home, per fer una web més usable, simplificant-ne la navegació. 
• Crear les plantilles necessàries per adequar les sub-homes i les pantalles finalistes a aquest 

nou disseny. 
 

3.2 Objectius secundaris 

Alineació amb l’estratègia comunicativa expansiva de la Universitat, que està present en xarxes socials 

on els dispositius mòbils tenen molt de pes, com el Twitter o l’Instagram. 

Aconseguir més visites a través del mòbils a la web, per tenir més repercussió de les activitats 

universitàries i fer més efectiva la interacció amb aquestes xarxes socials. 

Fites: 

• Preparar les bases del nou llibre d’estil web de la Universitat.  
• Aconseguir més visites a través del mòbil a la web, per tenir més repercussió de les activitats 

universitàries i fer més efectiva la interacció amb les xarxes socials. 
 

3.3 Objectius personals i professionals 

Treballo al servei de comunicació institucional de la Universitat Pompeu Fabra i estic dissenyant els  
nous portals institucionals, cosa que m’ha fet col·laborar en el grup de treball dedicat al re-disseny de 
les webs de la Universitat. Com que les webs institucionals i la home pertanyen al meu servei, dur a 
terme aquest re-disseny s’escau a l’àmbit de les meves responsabilitats. 

Es tracta d’un projecte que em permetrà aplicar tot allò après durant el Màster com, per exemple: 

• Disseny d’interfícies interactives, per aplicar les tècniques de disseny més avançades i 
l’adequació amb les necessitats dels usuaris, tenint en compte la usabilitat. 

• Programació web, que faré servir molt per ajustar les meves idees a les possibilitats del gestor 
web. 

• Producció multimèdia i Gestió avançada de projectes TIC per la metodologia de treball a 
emprar, i per les interrelacions amb els stakeholders.   

• També tindré en compte coneixements adquirits a Promoció i posicionament web, que hauré 
de tenir presents com a part del procés de generació de codi, per tal de puntuar positivament en 
CEO i per tal de fer un estudi posterior de l’impacte del canvis realitzats. 

• Aspectes legals de la seguretat informàtica per complir les normatives referents a les dades 
personals i a la utilització de Cookies per part de la nostra web i 

• Introducció al software lliure,  per conèixer les limitacions d’ús del software de codi obert 
emprat. 
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És un projecte que interessa molt al meu servei i és una bona forma de tornar a la Universitat l’ajuda 
que m’han donat per a la realització d’aquest màster. 

Crec que l’elaboració d’aquest TFM també m’aportarà uns coneixements nous respecte a tecnologies 
que hauré d’utilitzar, i podré fer recerca i desenvolupaments per resoldre els inconvenients que vagi 
trobant. 

Fites: 

• Aplicar els coneixements apresos durant el Màster, com el Disseny d’interfícies interactives, la 
Programació web, la Producció multimèdia i Gestió avançada de projectes TIC, Promoció i 
posicionament web, Aspectes legals de la seguretat informàtica i la Introducció al software 
lliure. 

 

3.4 Altres objectius 

Una gran motivació per la Institució i pels professionals que ens dediquem a la web a la Universitat són 

els exemples d’altres universitats arreu del món que fan servir la tecnologia responsive combinades 

amb altres scripts com Parallax (Wikipedia); que aconsegueixen efectes que fan molt atractiva la 

navegació per les seves webs. 

 

Les webs que ens inspiren per dur endavant aquest projecte són les d’universitats d’arreu del món que 

han aconseguit crear espais web responsive cuidant molt la jerarquització de la informació, la fàcil 

navegabilitat i mantenint la imatge corporativa i la marca en tots els dispositius. 

 

Alguns exemples de webs inspiradores són (Chapman University, 2015), (Loughborough University, 

2015), (Stonehill College, 2015), (University of Cambridge, 2015) o (University of Oxford, 2015). 

(University of the arts London, 2015) 
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4. Metodologia i procés de treball 

 

La metodologia aplicada en la realització d’aquest TFM es basa en els coneixement adquirits al llarg 

d’aquest màster en aplicacions multimèdia.  

 

Primerament hi haurà una feina d’anàlisi dels requeriments, identificant els elements de que es 

composaran les webs. 

 

Posteriorment hi haurà un prototipatge en baixa per tal de plasmar la col·locació d’aquests elements i 

fer les proves d’usabilitat pertinents, fent servir els coneixements adquirits a l’assignatura Disseny 

d’interfícies interactives. 

 

Seguidament, basant-se en els prototips inicials, hi haurà una adequació a la imatge corporativa 

d’aquests elements i un disseny final conjuntament amb els serveis gràfics de la UPF, per desig exprés 

d’aquests serveis gràfics i en coneixement del consultor de l’assignatura. Aquí també es faran servir les 

eines apreses en l’assignatura de Disseny d’interfícies. 

 

Finalment, es maquetarà aquest disseny fent servir els coneixements de programació i programació 

web. 

 

Actualment, les pàgines institucionals de la universitat estan fetes amb el gestor de continguts 

OpenCMS i, aprofitant que s’està fent una migració de continguts a Liferay, usarem aquesta eina per 

desenvolupar la nova web. 

Com que no hi ha hagut la possibilitat tècnica de fer servir directament l’eina Liferay, s’ha decidit 

conjuntament amb l’equip d’informàtica de la UPF i en coneixement del consultor de l’assignatura, fer la 

maquetació de la nova web en html, usant una plantilla basada en l’entorn Liferay, per tal de poder 

aprofitar el resultat d’aquest treball com a plantilla. 

 

El gestor de continguts web Liferay permet un entorn responsive, cosa que ens obliga a 

desenvoluparem els wireframes inicials i els prototips d’alta fidelitat final obeint a proves de 

modelització d’usuaris, mobile first design i pautes d’usabilitat i experiència d’usuari per a 

multi-dispositius. 
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Figura 5. MOBILE FIRST – Primer es dissenyen els continguts per a mòbil 

 

Posteriorment es faran proves d’usabilitat en mòbil, tablet i pc per validar-ne el disseny i la velocitat de 

càrrega en un entorn de pre-producció. 

 

5. Planificació 

La planificació de les tasques a realitzar les representem a través del diagrama de Gantt. Seguint les 

entregues marcades pel pla docent, s’ajusten les tasques a les demandes de cada PAC. 
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Figura 6. Diagrama de Gantt del projecte
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6. Pressupost 

Per a realitzar el pressupost seguim les fites descrites en la planificació del projecte. 

  

 

  hores €/ hora TOTAL 

PAC 3 44 28 
           

616,00 €  

Anàlisi de requeriments 20 14 
           

280,00 €  

prototipatge en baixa 24 14 
           

336,00 €  

PAC 4 158 61 
         

2.067,00 €  

Disseny 35 14 
           

490,00 €  

Dissenyador 35 15 
           

525,00 €  

creació plantilla web 4 18 
             

72,00 €  

Implementació html 70 14 
 

980,00 €  

PAC 5 66 28 
           

924,00 €  

Creació noves planes 56 14 
           

784,00 €  

test 10 14 
           

140,00 €  

TOTAL     
         

3.607,00 €  
Taula 1. Pressupost 

 

 

La mitjana d’hores treballades és de 5 hores al dia. 

 

Les tasques del dissenyador i de l’informàtic que va preparar la plantilla estan marcades en vermell, la 

resta de tasques estan realitzades per la mateixa persona amb una estimació de sou/hora de 14€/h. 

 

De les hores dedicades al projecte, només el 15% ha estat realitzat en hores laborables, així doncs la 

despesa econòmica de l’empresa no ha estat aquesta i només es tracta d’una estimació. 

 

No hi ha hagut cap despesa en recursos adquirits ad hoc per a la realització del projecte.  
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7. Estructura de la resta del document 

L’estructura d’aquest treball es basa en les entregues fetes i el seguiment durant el curs.  

 

El capítol de l’anàlisi mostrarà l’estat de l’art de les webs d’aquest tipus, tant a nivell nacional, com 

internacional. 

En aquest mateix capítol hi haurà l’estudi fet de la definició dels perfils i dels elements web de 

cadascuna de les pàgines; comunes i úniques per tipologia. 

 

En el capítol del disseny es mostrarà el diagrama de navegació de la web i es farà un resum dels 

elements del disseny gràfic i dels llenguatges de programació que s’han emprat. 

 

En el capítol de la demostració es dóna la URL des d’on fer les proves de navegació des del sobretaula 

i el mòbil. 

En aquest mateix capítol es mostra la feina feta en la implementació dels prototips en baixa i en alta 

definició. 

Per acabar, el apartat de testing mostra un llistat de navegadors i dispositius des d’on s’ha testejat el 

funcionament de la web. 

 

El darrer capítol mostra les conclusions i línies de futur personals i respecte al treball realitzat. 
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Capítol 2: Anàlisi 
 

1. Estat de l'art 

 

La UPF és una universitat jove, pública i moderna, creada el 1990 amb voluntat d'esdevenir una 
universitat de referència a Europa. 

Distingida pel Ministeri d'Educació com a Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), els indicadors en 
docència, recerca i internacionalització de la UPF avalen la seva posició com a centre de referència 
dins el sistema espanyol i europeu. Així mateix, en els darrers anys la Universitat ha començat a 
aparèixer amb força en rànquings de prestigi internacional. 

El creixement de la universitat provoca la necessitat de fer un canvi de marca en el curs 2013, que 
permet tractar la multi-dimensionalitat de la institució. 

Les webs de la Universitat es re-dissenyen aprofitant el CMS instal·lat fins aquell moment (Opencms) i 
es fa un esforç d’homogeneïtzació (Marca de la UPF). 

Al haver-hi estudis que apuntaven el creixent ús dels mòbils per navegar per internet, es va fer una 
primera versió de la web mòbil, que és l’actual i que té unes mancances que fan necessària una 
re-definició de l’aplicació; ja que no permeten que l’usuari trobi les mateixes informacions que a la 
versió escriptori i és molt estàtica. 

En l’actualitat, l’ús dels dispositius mòbils per navegar per internet s’ha generalitzat. Ho corroboren 
estudis realitzats arreu del món. Dos dels estudis més representatius són el KPCB Internet Trends i 
l’enquesta AIMC, que ens permeten tenir una visió internacional i una nacional de l’ús del mòbil per 
navegar per internet. 

 

• (KPCB - 2015 Internet trends): que ens dóna dades de l’augment de l’ús del mòbil per navegar 
per internet, que ja supera l’ús de l’escriptori i altres mitjans. També mostra els canvis en les 
actituds de l’audiència, el creixement en els mercats de comerç electrònic i el potencial 
creixement internacional. 

• (Enquesta AIMC - Navegantes en la Red): aquesta enquesta s’ha realitzat amb el suport de 
vàries universitats, entre les que hi figura la UPF i la UOC i es fa anualment des del 1996. 

Els resultats de l’enquesta del 2014 són molt representatius de l’augment de l’ús del dispositiu 
mòbil per navegar per internet al nostre país. 

Algunes dades que se’n desprenen són: 

o L'ús quotidià d'Internet a través de dispositius mòbils ronda el 90%. 
o El mòbil és el dispositiu líder en l'accés a Internet. 
o El mòbil és el dispositiu d'accés principal a Internet per a un 23% dels 

enquestats (+6 punts). 
o Diàriament l'accés majoritari es produeix des del telèfon mòbil: el 90% dels usuaris de 

mòbil es connecta tots o gairebé tots els dies, i més del 75% ho fa diverses vegades al 
dia. 
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o Gradual creixement del temps d'ús d'Internet des del telèfon mòbil: un terç dels 
navegants amb aquest dispositiu es connecten a Internet més d'una hora al dia. 

o La connexió 4G al telèfon mòbil ja arriba a un terç dels navegants. 
 

Aquestes dades són reveladores per voler donar un bon servei als visitants (cada cop més) que es 

connecten a la universitat a través del dispositiu mòbil. 

 

L’opció escollida com la substituta de la web actual és fer una web responsive a través d’un nou CMS, 

que és el (Liferay 6.2), amb unes llibreries d’estil instal·lades que permetin tenir una estètica moderna 

de la web com són (Bootstrap 2.3.2), (FontAwesome 3.2.) 

 

Aquesta nova estètica de la versió mòbil no afectarà només als mòbils, sinó que la web serà 

multidispositiu i els elements es col·locaran a la pantalla ajustant-se a les seves dimensions. Això és el 

que es coneix com una web responsive. 

Hi ha diferents formes de plantejar les webs responsive (RWD – Responsive Web Design) depenent del 

comportament que tindran els elements a la pantalla. Tot això s’aconsegueix mitjançant el RWD – CSS 

media queries: marcar a través del full d’estil uns màxims i mínims d’ample de pantalla per definir els 

estils per a cada dispositiu. Però hi ha diferents formes de plantejar-ho (Responsive Web design 

patterns) 

 

• RWD Mostly Fluid: Tal com diu, es tracta d’una quadrícula fluida que en pantalles grans i 
mitjanes manté unes dimensions iguals i el que fa és ajustar els marges a les pantalles més 
amples. 

 
Figura 7. RWD Mostly Fluid 

 

• RWD Column Drop: Són dissenys amb diverses columnes que ocupen el 100% de la pantalla 
i que es van ajustant als dispositius amb pantalles més petites, caient les columnes cap avall, 
tal com indica el esquema 
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Figura 8. RWD Column Drop 

 

• RWD Layout Shiffer: Aquest és més complex, ja que els elements no només cauen cap avall 
al no cabre-hi, com els anteriors, sinó que col·loca els elements en diferents posicions, 
depenent de la pantalla 

 
Figura 9. RWD Layout Shiffer 

 

• RWD TinyTweaks: els ajustaments afecten menys elements ja que es manté el número de 
columnes i el que varen són les mides de la font i les imatges 

 
Figura 10. RWD TinyTweaks 

 

• RWD Off Canvas: En lloc d’apilar el contingut, com en els altres casos, el que fa aquest 
mètode és mostrar la informació més important al mig i les menys rellevants als costats, fent 
que les pantalles més petites mostrin només la pantalla central, tenint a un clic els costats. 

 
Figura 11. RWD Off Canvas 

 

Pel que fa a l’ús del responsive en altres universitats catalanes, l’ús no està tant generalitzat com 

caldria esperar, aquesta és una petita mostra de les universitats més representatives: 

• No tenen en compte els multi-dispositius: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Universitat Politècnica de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i 
Virgili. 

• Disposen de versió mòbil: que s’activa mitjançant un script que detecta el dispositiu. 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Girona, ESADE. 
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• Disposen de web responsiva: IESE Business School, Universitat de Vic, Conservatori del 
Liceu. 

 

Pel que fa a les universitats més influents d’arreu del món, seguint el Times Higher Education [13] 

• No tenen en compte els multi-dispositius: 
• Disposen de versió mòbil: California Institute of Technology (Caltech), ETH Zurich – Swiss 

Federal Institute of Technology Zurich 
• Disposen de web responsiva: University of Oxford, Stanford University, University of 

Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Princeton University, 
Imperial College London, University of Chicago. 

 

D’aquestes dades es pot extreure que a nivell local no hi ha un ús generalitzat del disseny responsive 

per part de les universitats; però que de les 10 universitats més importants d’arreu del món, n’hi ha 8 

que tenen web responsive design. Això, més les dades extretes dels KPCB i Enquesta AIMC ens 

indiquen les preferències dels usuaris dels dispositius mòbils i l’evolució internacional cap a una nova 

forma de comunicar de les webs institucionals. 

Altres empreses del sector servei usen ja els dissenys responsive per les seves webs, alguns exemples 

són: http://elcorteingles.es/, http://www.decathlon.com/, http://www.caprabo.com/, 

http://www.casamas.com/ca, https://www.kayak.com/, http://www.fotocasa.es/ca/, 

http://cat.hoy-voy.com/autoescola/barcelona/home. 

 

 

  

http://elcorteingles.es/
http://www.decathlon.com/
http://www.caprabo.com/
http://www.casamas.com/ca
https://www.kayak.com/
http://www.fotocasa.es/ca/
http://cat.hoy-voy.com/autoescola/barcelona/home
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2. Definició dels perfils d'usuari 

Els perfils d’usuari als quals es pretén donar més facilitat de navegació són: 

• Futurs estudiants: Interessats en estudiar a la universitat qualsevol dels graus, màsters i 
postgraus que s’imparteixen. També cercaran altre tipus d’estudis com són els MOOC, els 
estudis de llengües estrangeres o els cursos d’estiu. 

• Alumni: Ex-alumnes que volen estar en contacte amb altres ex-alumnes i professors, seguir 
vinculats amb la Pompeu Fabra i gaudir dels avantatges que proporciona UPF Alumni. 

• International students: la UPF acull cada any un alt nombre d'estudiants internacionals. Els 
programes de mobilitat a la UPF, a través d'una xarxa de convenis d'intercanvi amb més de 250 
universitats, fa que hi hagi un alt nombre d’estudiants provinents de 40 països i permeten que 
un 30% dels graduats UPF hagin gaudit d'una estada fora com a element diferenciador en el 
seu currículum. 

• Empreses: Per a promoure la transferència de tecnologies i coneixements generats a la 
Universitat, donant suport als investigadors en la seva interacció amb la societat i en la 
valorització dels resultats de la seva recerca. 

• Mitjans de comunicació: buscaran a la universitat fets noticiables i experts per col·laborar en 
programes de televisió i de ràdio i en premsa escrita.  

 

2.1 Definir la navegació per perfils 

Aquest punt de la nova web s’ha d’entendre com la intenció d’afavorir que aquests col·lectius trobin 
fàcilment el seu espai a la web de la universitat. És per això que a la nova web hi haurà un desplegable 
a la capçalera que serà visible a totes les webs institucionals i no-institucionals que dirà “Informació 
per a...” 

El desplegament d’aquest element es farà automàticament només passant per sobre amb el ratolí, tal 
com mostra la figura:  

 
Figura 12. Navegació per perfils (mockup) 

 

Serà feina del disseny fer el botó prou evident perquè destaqui a la capçalera i no hi hagi dubtes de la 
seva finalitat i funcionament. 

Pel que fa a on aniran aquests enllaços directes, actualment existeixen webs a la universitat dirigides a 
aquests perfils i aquests enllaços facilitaran que els interessats trobin i interactuïn amb la universitat 
amb més facilitat. 

Pel que fa als continguts d’aquestes webs, un cop iniciada la migració de les webs institucionals fent 
servir les pautes que definim en aquetes PACS, es farà un esforç per adequar la imatge gràfica i la 
navegabilitat de tots els sites al nou llibre d’estil web UPF. 
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Els enllaços d’aquest “Informació per a...” aniran a: 

• Futurs estudiants: es crearà un site aglutinador de la oferta formativa de la universitat amb els 
estudis de grau, màsters i doctorats 

• Alumni: http://www.alumni.upf.edu/  

• International Students: https://www.upf.edu/international/  

• Empreses: https://www.upf.edu/empreses/  

• Mitjans de comunicació: https://www.upf.edu/media/ . Ja s’està treballant la nova versió amb 
Liferay d’aquest site i veurà la llum en les properes setmanes. 

Tant el personal de serveis, com els professors, com els estudiants tenen el seu propi “perfil” definit de 
forma interna en el Campus Global, on accedeixen a totes les informacions, eines i serveis que els 
pertoquen. Aquest accés al Campus Global es fa a través del botó de log in. 

 

3. Definició d’elements web 

3.1 Capçalera 

Aquesta capçalera serà comuna a totes les webs institucionals i els elements que la formen també 

seran els mateixos. Aquests elements són: 

 

• Logotip institucional que serà el dels 25 anys fins al setembre de 2016. Se situa a l’esquerre, 
igual que actualment. 

• El desplegable “Informació per a...” del que ja s’ha parlat abans. 

• El cercador, sempre desplegat en la versió desktop i logotip en la versió mòbil. 

• Un botó de contacte que porti a un directori de telèfons de contacte i a un formulari per demanar 
informació, semblant al que ja hi ha ara 
(https://www.upf.edu/universitat/contacte/index.html ) 

• Els idiomes disponibles no mostraran l’idioma actual sinó els altres dos. Així doncs la versió 
catalana mostraria els links “Español” i “English” 

• L’entrada al Campus Global tindrà situat el botó en la mateixa posició que en l’actualitat. 

• Pel que fa al menú institucional, se situarà en una segona fila, per sota dels altres elements, 
com mostra la imatge: 

 

 
Figura 13. Capçalera (mockup) 

 

Pel que fa al menú institucional:  
Una de les grans preocupacions d’aquest nou disseny era poder fer una reorganització de l’actual menú 

institucional de la UPF per simplificar-ne la navegació. 

 

http://www.alumni.upf.edu/lfportal/web/alumni
https://www.upf.edu/international/
https://www.upf.edu/empreses/
https://www.upf.edu/media/
https://www.upf.edu/universitat/contacte/index.html
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S’ha optat per fer les landing pages que s’enllaçaran des del primer nivell de la navegació d’aquest 

menú institucional. Així doncs, quan es passi per sobre d’estudis, es desplegarà el sub-menú en slide, 

com ara, i a més es podrà clicar i veure aquestes noves pàgines. 

 

El nou menú en detall és així: 

 

ESTUDIS RECERCA SERVEIS UNIVERSITAT 

Graus 

Màsters 

Doctorats 

Mobilitat internacional 

Cursos MOOC 

Idiomes 

La recerca a la UPF  

Figures de recerca 

Producció científica 

Gestió de la recerca 

Transferència i 

emprenedoria 

Portal del 

coneixement 

Biblioteca i 

Informàtica 

Gestió i tràmits 

acadèmics 

Informació 

universitària 

Cultura 

Esports 

Solidaritat i voluntariat 

Participació 

d'estudiants 

Carreres 

professionals 

Sobre la UPF 

Organització 

Transparència 

El personal del a UPF  

Internacionalització 

Responsabilitat social 

UPFund - Patrocini i 

mecenatge 

Consell Social 

Grup UPF 

Campus 

d'Excel·lència 

Internacional (CEI) 

Seu electrònica 

Més... 

Cursos d'estiu 

Campus Júnior 

Estudis en anglès 

UPF Sènior 

Aules de Gent Gran 

Multilingüisme 

Pla d'acció tutorial 

Serveis de suport a 

l'estudi 

Ajuts a l'estudi 

 Serveis universitaris 

Idiomes 

Activitats de 

responsabilitat social 

Serveis a empreses i 

institucions 

Facultats, escoles, 

departaments 

Taula 2. detall menú institucional 
 

Tots els apartats del menú menys recerca tindran un “més...” que marcarà que hi ha més elements a 

més dels mostrats; aquest “més...” serà també clicable i anirà a la landing page. 
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3.2 Home 

Aquesta és la pàgina més important del projecte. Marca la línia gràfica i el disseny de les altres webs de 

la universitat però tindrà uns elements que no trobarem en cap altre web; que la diferenciaran i 

reconeixeran. 

 

Aquests elements diferenciadors són: 
 

Impacte: 
Batejat d’aquesta manera perquè és aquest l’efecte que ha de fer als visitants. Es tracta d’un slideshow 

amb els fets destacats, audiovisuals, #protagonistes UPF, streamings, .. tots els elements multimèdia i 

d’actualitat que tinguin prou transcendència per la comunitat upf o per qualsevol que visiti la nostra web. 

Ha de ser un espai molt polivalent tant per les temàtiques del contingut, com per les possibilitats 

multimèdia.  

 
Figura 14. Impacte (mockup) 

 

Actualitat: 
Les altres webs disposaran d’actualitat també, però la temàtica de les notícies que es publiquen a la 

home són transversals i poden ser de l’interès de qualsevol membre de la comunitat universitària o 

extern. 

Estarà vinculat a les notícies del portal e-notícies, amb foto i enllaç a l’e-notícies. Hi haurà un botó més 

notícies i un a l’agenda web institucional. 

 

 
Figura 15. actualitat (mockup) 
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Destacats Institucionals:  

Aquest espai serà també polivalent i permetrà destacar actes o notícies institucionals de l’interès de 

qualsevol visitant de la web, sigui o no membre de la comunitat universitària. 

 
Figura 16. destacats (mockup) 

 
Captació: 

La finestra de la upf en xifres i enllaços per demanar més info i a l’oferta formativa. A pantalla sencera 

amb fons dels diferents espais de la UPF, fent servir l’script Parallax Scrolling  

També poden haver-hi pantalles referents a la transferència de coneixement de universitat i empresa 

entre d’altres. 

 
Figura 17. Captació (mockup) 

 
Altres elements que seran comuns a totes les webs: 
 
Destacats de la comunitat universitària: 

fets destacats per als membres de la comunitat universitària 

http://www.awwwards.com/30-great-websites-with-parallax-scrolling.html
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Figura 18. Destacats Comunitat Universitària (mockup) 

 

Propers esdeveniments: 

Activitats que per la seva importància per a la comunitat o per la ciutadania es vulgui fer una especial 

difusió. Enllaçarà a pàgines ad hoc o al Google Calendar. 

Ex: Acte de graduació, UPFeina, Fira UPF Solidària, Inauguració curs, actes institucionals 

(honoris, entrega de guardons, ...)  

 
Figura 19. Agenda (mockup) 

 

Peu: 
La única diferència entre la home i les altres webs serà el mapa, que només estarà en la home i 

enllaçarà amb la web de campus (http://www.upf.edu/campus)  

 
Figura 20. Peu (mockup) 

http://www.upf.edu/campus
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3.3 Landing Pages – Sub-homes - Pàgines 

Pel que fa a les landing pages, no estaven previstes al projecte inicial; però possibiliten una millor 

visibilitat i aporten una millora del SEO. 

En aquestes pàgines hi ha elements que no es troben a la home institucional. 

 
Aquests elements són: 
 
El fil d’ariadna i títol de la plana: 

El fil marca el camí que s’està fent a l’arbre web i sempre indicarà, amb la icona de la casa, la home 

(upf.edu). 

El títol canviarà a mida que ens endinsem, fent el <h1> de cada plana i millorant la jerarquització actual 

de la informació i millorant el SEO. 

 
Figura 21. Fil d'Ariadna i títol (mockup) 

 

El menú del site: 
A més del menú institucional en horitzontal, les landing pages, sub-homes i pàgines tindran un menú 

propi que serà diferent per a cada web pertanyent al menú institucional. 

 
Figura 22. Menú vertical (mockup) 
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Capítol 3: Disseny 

1. Diagrames de navegació 

 
Seguidament presentem el diagrama de la navegació de la home de la UPF, que pot extrapolar-se a la 

resta de pàgines del projecte, ja que bona part de la navegació es troba situada a la capçalera, que serà 

comuna a totes les pàgines institucionals. 

 
Figura 23. Diagrama de navegació home 
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2. Disseny gràfic i interfícies 

L’elaboració del disseny gràfic final s’ha realitzat conjuntament amb els serveis gràfics de la UPF, per 
exprés desig d’ells i posant-ho en coneixement del tutor. Així doncs, el resultat és una feina conjunta 
entre el dissenyador i qui presenta aquest treball.  

2.1 Estils 

Logotips i anagrames 
No s’ha fet cap modificació de la marca de la UPF i s’utilitzen les versions amb el logotip i el símbol per 

a la versió escriptori, tablet i mòbil. 

 

 
Figura 24. Marca UPF 

 

Les dimensions del logotip més el símbol per a l’escriptori són de 168 * 58 px 

Les dimensions del símbol per a tablet i mòbil són de 154 * 53 px  

El color de la marca institucional és #C8102E 

 

Paleta de colors 

Els colors emprats a la web són: 

 

#C8102E 

#DE7082 

#353430 

#DDDDDD  

#EEEEEE  

#FFFFFF 

 

Paleta tipogràfica, grandària i estil de fonts 
Les fonts emprades a la web són la Georgia i la Verdana. 

Georgia 

• Impacte: h2 a 38px bold #FFFFFF 

• Titular notícia: h2 24px bold #C8102E 

• Destacats: h2 20px bold #C8102E 

• Captació: 

o Títol: h1 58px #FFFFFF 

o Sub-títol: h2 37px #FFFFFF 

o Xifres: 88px bold #FFFFFF 

• Agenda:   

o Mes: 40px #C8102E 
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o Dia: 100px #C8102E 

o Acte: 20px #C8102E 

Verdana 

• Body: 14px #353430 

• Menú top: 12px #353430 

• Menú institucional: 

o Primer nivell: 18px bold majúscules #C8102E 

o Segon nivell: 16px bold #353430 

• Resum notícia: 17px #353430 

• Títol pàgina: h1 23px bold #353430 

• Menú vertical:  

o Primer nivell: 14px majúscules #353430 

o Segon nivell: 14px #353430 

 

Fons, icones, botons i altres elements gràfics 

Tant la plantilla web com l’entorn final tenen instal·lats el framework Bootstrap 2.3.2 i les icones Font 
Awesome 3.2.1. 

El color de fons de la web és el blanc #FFFFFF. Per a diferenciar els elements més destacats (notícies, 
destacats, agenda) es fas servir el #EEEEEE de fons. 

Altres formes de diferenciar els elements és amb els bordes de 1px amb el color #DDDDDD 

Els titulars de l’impacte tenen un color transparent de fons rgba(200, 16, 46, 0.5) i el rgba(222, 112, 130, 
0.5) quan passem el ratolí per sobre. 

Les icones usades a la web de la galeria de Font Awesome són: 

icon-caret-down  , icon-home , icon-plus-sign , icon-minus-sign , icon-angle-down , 

icon-angle-up , icon-file , icon-envelope  

Altres elements de disseny comuns a totes les pàgines són els botons, que incorporen també una icona 
de la biblioteca del Font Awesome, concretament la icon-chevron-right 

 

Figura 25. botons 
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4. Llenguatges de programació i APIs utilitzades 

 

No s’ha fet servir cap editor de continguts (CMS) per preparar la web, encara que el projecte està ideat 
per implementar-se en una segona fase en el CMS Liferay 6.2.  
 
El llenguatge de programació que s’ha emprat és el html, css i javascript que va semblar la forma més 
àgil i ràpida d’aconseguir els resultats cercats i de poder aprofitar-los en la segona fase 
d’implementació a Liferay. 
 

4.1 Software utilitzat 

El software utilitzat per al desenvolupament d’aquest projecte ha estat el següent:  
 

• Balsamiq Mockups 2.2.24 

• Adobe Design and Web Premium CS6 

• Notepad ++ 6.8.8 

• Mozilla Firefox  

• Google Chrome 

• Firebug 2.0.13 

• Microsoft Office Word 

• Microsoft Office Excel 

• Microsoft Office Project 2013  

• Windows Movie Maker 

• Dropbox 3.12.5 

• Google Drive 

• Lucid Chart de Google Drive 

• OpenCMS 7.0.5 

 

4.2 APIs de tercers, complements, plug-ins 

Els principals complements i plug-ins utilitzats són: 

• Jquery-1.11.3: biblioteca de javascript necessària per a fer la majoria dels efectes de la web. 

• Bootstrap 2.3.2: es un conjunt d’eines per facilitar efectes i moviments de la web.  

• Font Awesome 3.2.1: d’on surten les icones, per evitar fer servir icones en imatge. 

• Modernizr: permet que navegadors antics puguin interpretar llenguatges css pels que no estan 

preparats. 

• jquery.counterup: Es un script que permet fer l’efecte de compte endavant que hi ha a la secció 

de xifres de la home. 

• jquery.dataTables: per poder crear taules ordenables i amb cerca, està emprat a la pàgina de 

les notes de tall, com a exemple d’ús. 

• skrollr: permet fer els efectes Parallax de moviment en fer scroll. 
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• Slick: permet crear fàcilment sliders horitzontals que es poden passar arrossegant amb el ratolí 

o amb el dit, si es fa a través del dispositiu mòbil. S’ha fet servir en tots els sliders horitzontals 

del projecte. 

4.3 Hardware utilitzat 

Per tal de facilitar l’avaluació de la web s’ha pujat al servidor de la UPF, a través del gestor de 
continguts OpenCms. Aquesta versió pública estarà disponible fins a acabar-se l’avaluació.  
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Capítol 4: Demostració 

1. Instruccions d'ús 

Per tal de facilitar la avaluació s’ha publicat la web en el servidor de la Universitat Pompeu Fabra a 

l’adreça següent: 

 

https://www.upf.edu/apartats/web_prova/ 
Les pàgines que estan actives tenen un color més pujat en la navegació i les inactives, per tal de 

facilitar la navegació, es mostren en gris clar. 

La connexió entre les 7 planes disponibles es fa mitjançant la navegació de la web i es pot accedir a les 

planes següents: 

 

 
Figura 26. Navegació per projecte 

 

https://www.upf.edu/apartats/web_prova/
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2. Prototips 

Prototips creats al llarg del procés de desenvolupament. 
Els elements definits es mostren en les versions escriptori i mòbil, per a la home, landing-pages, 
sub-homes i pàgines finalistes. 
També s’adjunta una carpeta amb els png’s com annex. 
 

2.1 Prototips Lo-Fi 

Home: 

Un cop definits els elements que aniran a la home, es mostren tot seguit.  

Els elements de que consta la Home, com ja s’ha comentat, són : 

L’encapçalament, amb la navegació per perfils, contacte, log in, idiomes, menú institucional i cercador. 

L’impacte, que enllaçaria a altres pàgines depenent del tipus del contingut publicat (notícies, pàgines ad 

hoc) 

Notícies, enllaçarà amb el portal de l’e-notícies, que és la web on es guarden totes les notícies que es 

publiquen a la home de la universitat. Actualment ja està migrada al cms Liferay i s’hi pot accedir a 

través de la url: https://portal.upf.edu/ca/web/e-noticies/inici 

Destacats, es tracta d’un slide amb novetats, fets rellevants, etc 

L’espai de captació ocupa molt tros comparat amb el total de la web, però es resol en fases posterior 

aplicant-li l’efecte Parallax. 

Després venen els destacats de la comunitat universitària, l’agenda, i el peu. 

 

https://portal.upf.edu/ca/web/e-noticies/inici
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Figura 27. Mochup Home 
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Figura 28. Mockup home mòbil 
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Landing-page 

S’enllacen des del menú institucional per facilitar la navegació entre les opcions i que el desplegable no 

sigui tant llarg. 

 
Figura 29. Mockup landing page 
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Figura 30. Mockup landing page mòbil 
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Subhome 

Són les webs enllaçades des del menú institucional i tenen un menú propi que substitueix el de les 

landing pages i es carrega a l’esquerra. També té un formulari de contacte per tal de facilitar la 

comunicació entre els visitants i la universitat. 

Els altres elements són comuns a la home de la upf per dotar aquestes sub-homes de prou autonomia 

i pes.  

 
Figura 31. Mockup sub-home 
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Figura 32. Mockup sub-home mòbil 
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Pàgines finals 

Els tipus de informació i la forma de presentar-la és extensa i es desenvolupa més en la maquetació 

final, on s’hi troben diferents tipologies de pàgina. 

Com a trets comuns a totes aquestes pàgines, al igual que les landing pages i les subhomes, carreguen 

el títol després de la capçalera i equival al contingut, cosa que fa que no hi hagi un títol de web 

omnipresent i sí un fil d’Ariadna que situa al visitant. 

 

 
Figura 33. Mockup pàgina final 
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Figura 34. Mockup pàgina final mòbil 
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2.2 Prototips Hi-Fi 

Aquests prototips es van fer conjuntament amb els serveis gràfics de la Universitat Pompeu Fabra i són 

la guia per la maquetació posterior.  

 

Home 

S’ha mantingut la mateixa estructura que es plantejava als mockups en baixa. 

El canvi més significatiu és la divisió del menú principal en dos elements diferenciats, on queda una 

barra a la part més alta de la web on hi ha la navegació per perfils, el contacte, els idiomes, la cerca i el 

log in per accedir al campus global, i en una segon nivell queda el menú institucional al nivell de la 

marca. 

La resta d’elements segueixen l’estructura marcada en els mockups en baixa i marquen l’estil que 

tindran aquests elements, no només a la home, sinó en totes les altres webs.  
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Figura 35. disseny home 



Re-disseny de la web de la UPF per optimitzar-la a multi-dispositius  Màster en Aplicacions Multimèdia 

51 / 58 
 

 
Figura 36. disseny home mòbil 
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Sub-home 

S’ha dissenyat en alta només un exemple de sub-home tant en versió escriptori com en mòbil perquè 

serveixi d’exemple per posicionar el menú vertical i els altres elements.  

 

 
Figura 37. Disseny sub-home 
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Figura 38. Disseny sub-home mòbil 
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3. Testing 

Per fer els tests de les versions desktop s’han utilitzat les següents versions de navegadors: 

• Firefox 43.0.3 

• Google Chrome versió 47 

• Internet Explorer 10 i 11 

Per fer els tests en les versions mòbils s’ha fet servir la url publicada a 

(https://www.upf.edu/apartats/web_prova/) 

Els dispositius que s’han utilitzat són: 

• Sony Ericsson amb Android 4.0.4 

• iPhone 4 amb iOs 7 

• Sony Xperia C5 amb Android 5.1 

 

En la versió escriptori el resultat a tots els navegadors és el mateix perquè s’ha procurat afegir totes les 

codificacions necessàries perquè així fos, a més a més hi ha instal·lat el script modernizr que ajuda a 

que aquest resultat sigui el mateix, fins i tot en versions més antigues dels navegadors. 

 

Pel que fa a la versió mòbil, el resultat és més atractiu en pantalles que rondin les 5” i és en el Sony 

Xperia on la sensació és més bona, encara que el resultat és bo en totes les opcions. 

 

Pel que fa a les provatures del responsive directament a través del navegador d’escriptori, modificant 

les dimensions de la finestra, respon també perfectament en els tres navegadors indicats.  

 

  

https://www.upf.edu/apartats/web_prova/
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Capítol 5: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

Aquest projecte ha estat un gran esforç personal, que sumat al pes de la responsabilitat de fer un 

producte que agradés a la UPF m’ha suposat una dedicació de moltes hores. 

Com que he tingut que compaginar amb una altra assignatura d’aquest semestre a vegades m’ha 

semblat que no arribaria però sempre he trobat hores de son per dedicar-les-hi. 

 

Pel que fa al resultat de la feina realitzada, estic molt satisfet i frisós de començar amb la següent fase 

d’implementació al Liferay. 

El projecte m’ha servit per aplicar una gran quantitat de coneixements adquirits durant aquest màster i 

que no havia pogut dur a la pràctica, almenys tots alhora. 

Els coneixements que més m’han fet servei són els de programació web i disseny, encara que també 

he tingut sempre presents les normes per un bon posicionament web i les qüestions apreses sobre 

programari lliure. La producció multimèdia m’ha servit també per fer un seguiment de l’estat del projecte 

i per organitzar i prioritzar en tot moment les tasques més importants. 

  

Encara que inicialment l’objectiu del projecte fos aplicar aquests dissenys a un projecte del Liferay i 

presentar-ho a través d’aquest gestor de continguts, en una reunió amb el servei d’informàtica de la 

UPF es va acordar que no em podien facilitar aquest espai per motius logístics i que em facilitarien una 

carpeta estructurada per poder treballar en unes condicions que permetessin crear una plantilla usable 

posteriorment al Liferay. Adjunto la plantilla com annex. 

Realment aquest canvi m’ha permès treballar en un llenguatge de programació que domino i m’ha 

deixat innovar i provar coses i plug ins amb molta agilitat. 

 

A més, i gràcies a les possibilitats que proporciona treballar en el núvol amb eines com Dropbox, he 

pogut mantenir al dia a les persones més properes al projecte de la meva feina.  

 

Pel que fa a la planificació, hi ha hagut un element amb el que no comptava en un principi, que era 

dependre d’algú altre per a realitzar el disseny. Aquest punt em va retardar una setmana de la 

planificació inicial, cosa que va fer que calgués córrer per presentar la PAC 4. Com ja he indicat en 

altres punts, aquesta decisió va ser degut a un mandat exprés d’aquest servei. Gràcies a això, el 

disseny del projecte és alineat a l’estil de la Pompeu i dona consistència a tot el projecte per que tiri 

endavant la segona fase. 

En tot cas, les modificacions del calendari inicial no varen retardar l’entrega de cap PAC i els resultats 

van ser molt engrescadors. 
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2. Línies de futur 

Les línies de futur serien les de l’adequació d’aquest projecte al Liferay i convertir-lo en un “tema” amb 

el nou estil i poder crear sites per vestir tots els apartats del menú institucional i fer un canvi de la home 

de la Universitat un cop hi hagués migrades una quantitat de webs (subhomes) suficients. 

 

Una altra possibilitat seria fer el canvi a la home directament i posteriorment anar migrant les 

subhomes. A més, aquesta forma de fer el canvi crearia un efecte crida perquè les altres webs 

institucionals i no institucionals migrin al nou estil. 

 

Potser seria convenient que el canvi d’estil el fessin primer les webs institucionals i, un cop migrades, es 

migressin les altres tipologies de web; però com és possible que tot s’acceleri de cop, serà necessari 

pensar la resta de tipologies de webs amb el nou estil, crear mockups i seguir la feina iniciada amb 

aquest TFM. 

 

Espero així doncs, haver assentat les bases d’un estil web que evolucioni per els tipus de pàgina que no 

han quedat plasmades en aquest projecte (fitxes de persones, directori, mapes web, ...) i per a la resta 

de tipologies de webs no institucionals. 

 

No sé si formaré part de l’equip de treball que durà tota aquesta feina a bon port, però en tot cas estaré 

molt satisfet d’haver estat, almenys, l’impulsor del canvi. 
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Annexos 

Lliurables del projecte 

• TFM_ocortesso_memoria.pdf: Memòria del projecte  

• ocortesso_presentacio_PAC5.ppsx: presentació en Powerpoint 

• web.zip: els fitxers del projecte 

• Themes Liferay.zip: plantilla inicial del projecte 

• Lo-fi.zip: carpeta amb els png dels mockups en baixa fets amb l’eina Balsamiq 

• Hi-fi.zip: carpeta amb els png de les imatges del disseny fets amb Indesign 

• Gantt-projecte-final-pac5.png: diagrama de Gantt de la planificació del projecte 

• Site Map home upf.png: esquema del mapa web 

• Navegació projecte.png: esquema de la navegació entre les pàgines del projecte 
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