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Resum

El present projecte és l’estudi i realització d’una metodologia d’usabilitat aplicada a un 

tipus de pàgines web elàstiques formatives (http://magnetic.free.fr/electro-

aimants/elastico/gabarit/index.html).

L’objectiu d’aquesta metodologia és aconseguir que les futures aplicacions implementades 

en aquest tipus de pàgines integrin en el seu procés de creació l’experiència d’usuari com a 

punt destacat.

Gràcies a la informació proporcionada per aquesta metodologia aconseguirem que els 

dissenyadors creïn aplicacions amb un alt grau d'experiència d'usuari, millorant així el radi 

d'èxit i satisfacció de l'usuari final.

Avui en dia, encara no es té en compte la usabilitat com a part del procés de creació d'una 

aplicació, primer s'implementa l'aplicació i després s'avalua el website però, això implica 

un augment en el cost i la dificultat del nou redisseny.

Per evitar que això ens passi en les webs elàstiques formatives, el que farem serà aplicar 

una metodologia d’experiència d’usuari que obtindrem a partir de les especificacions 

d'aquest projecte.

Analitzarem les diferents opcions de realització de tests d'usuaris (heurístics, test de 

tasques), mirant una vessant teòrica d'aquests i portant-los a la pràctica a través de les 

pàgines web elàstiques. 

D'aquesta manera analitzarem aquest tipus de webs i explicarem els problemes d'usabilitat 

que es deriven dels diferents testos. A més s'analitzarà la metodologia usada i crearem una 

guia/referència per tal que futurs projectes puguin aplicar aquesta metodologia de forma 

directa.
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1. Introducció

1.1. Justificació

En aquest projecte, s’intenta plasmar la necessitat de l’ús de la usabilitat per a la millora de 
les noves aplicacions online que avui en dia s’estan utilitzant en les webs elàstiques 
formatives.

Quan es va començar a elaborar el projecte, em vaig trobar amb una interfície amb unes 
deficiències més greus de lo esperat. En dita interfície, entre d’altres coses, havia una pobre 
retroalimentació i un mal ús dels recursos visuals i de de les metàfores dels elements que 
composaven la interfície.

Els usuaris estaven constantment enfrontant-se a una càrrega cognitiva per a portar a terme 
les tasques habituals, havien de realitzar operacions que haurien de ser exigides al sistema i 
acabaven sent realitzades pels usuaris una vegada darrera l’altra. Això provoca un 
descontent generalitzat amb la interfície per part dels usuaris i lo pitjor de tot, un alt nombre 
d’errors que provoquen endarreriments en les tasques desitjades.

Una vegada proposat el projecte, els usuaris van mostrar la seva satisfacció i es va fer veure 
als desenvolupadors i dissenyadors la necessitat de portar a terme reformes en la interfície.

1.2. Objectius a assolir

Els objectius d'aquest projecte són bàsicament quatre:

 Obtenir una metodologia d’usabilitat1 que es pugui utilitzar y aplicar fàcilment a les 
diferents aplicacions dins les pàgines elàstiques.

 Fer un estudi comparatiu dels diferents test d’usabilitat actuals.

 Aplicar aquests dos primers punts a alguna de les aplicacions de les pàgines elàstiques 
formatives, i extreure resultats que ajudin a millorar i facilitar la navegació als usuaris.

 Formar els departaments que tenen relació amb el projecte en termes d'usabilitat.

1 usabilitat és la disciplina que estudia la forma de dissenyar llocs web de forma que els usuaris puguin 
interactuar amb ells de la forma més fàcil, còmoda i intuïtiva possible

Introducció



Usabilitat en les Webs Elàstiques Formatives  7

Amb aquesta metodologia el que es vol és aconseguir un producte ben definit i de fàcil 
aplicació durant tota la vida del projecte de qualsevol aplicació elàstica formativa.

Per tal que es pugui desenvolupar correctament caldrà formar als diferents departaments 
que es puguin veure involucrats i per aquest fi se'ls integrarà dins el grup que realitzarà la 
metodologia i les avaluacions de les pàgines elàstiques formatives. 

1.3. Overview del projecte

Aquest projecte consta de 6 fases que a continuació seran comentades breument:

 Fase 1: En aquesta primera fase del projecte s’han portat a terme els següents punts:

- Definició dels objectius sobre els quals es va provar la Metodologia d’Usabilitat 
aplicada a les Pàgines Web Elàstiques Formatives. Es van definir els perfils d’usuari 
i els escenaris possibles a ser testats relacionats amb els perfils escollits.

- Avaluació Heurística (Heuristic Evaluation). En aquest apartat es mostra com es va 
realitzar l’avaluació a la pràctica, comentant el paquet heurístic pas a pas.

- Definició dels perfils dels experts per a la realització dels heurístics.

 Fase 2:  En aquesta segona fase del projecte s’han portat a terme els següents punts:

- Realització dels anàlisis heurístics per part dels experts. Els experts posen en 
pràctica el paquet heurístic creat per aquest anàlisi.

- Generació del 1er informe (Resultat de l’avaluació heurística per experts).

 Fase 3: En aquesta tercera fase del projecte s’han portat a terme els següents punts:

- Preparació dels test d’usuaris (Estudi dels perfils d’usuari, Disseny de les tasques 
proposades, Disseny dels formularis Pre i Post test).

- Muntatge d’un laboratori d’usabilitat.

Introducció
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 Fase 4:  En aquesta quarta fase del projecte s’han portat a terme els següents punts:

- Desenvolupament de la metodologia utilitzada per a la realització dels test d’usuaris 
i dels formularis Pre i Post test.

- Explicació de com explorar les dades del test i extreure’n conclusions.

- Generació del 2on informe (Resultat dels test d’usuaris).

 Fase 5:  En aquesta cinquena fase del projecte hem generat les maquetes finals.

 Fase 6: Aquesta és la fase final del projecte i on hem generat els informes finals.

Introducció
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2. Fase 1

2.1. Definició d’objectius

El primer pas a realitzar un cop ja s’han definit les fases que composaran el projecte és, 
definir quins seran els objectius sobre els quals es provarà la Metodologia d’Usabilitat 
aplicada a les Pàgines Elàstiques.

Primer de tot farem una breu introducció del concepte ‘Web elàstica’ per poder facilitar la 
seva comprensió al lector.

2.1.1. Web elàstica

Una web elàstica és una eina que permet composar entre el professor i els seus alumnes, 
models de lliçons perfectament adaptades a les necessitats i característiques de la classe. 
Poder gestionar més o menys unitats d’informació d’un mateix tema i enriquir els 
continguts són algunes de les possibilitats que ofereix aquest nou sistema.

Sobre el transcurs de les classes, les pàgines web del Coneixement Elàstic es converteixen 
en un suport de l’exposició del professor, que pot utilitzar-les com punt de referència o guió 
a desenvolupar. En qualsevol moment pot enviar una combinació a tots els alumnes (o a un 
alumne en concret) així com realitzar modificacions en la disposició dels frames2 o 
endinsar-se en ells en busca d’una expansió del saber.

Tot el contingut educatiu que fa servir el prototipus es troba dividit en diferents Mòduls 
d’Ensenyança (Geografia, Història, Filosofia i Ètica). Cada un dels Mòduls es troba dividit 
en Temes i a la vegada, cada un d’aquests pot descompondre’s en diferents Unitats 
d’Informació. Aquestes Unitats d’informació poden ser de diferent naturalesa: text, imatge i 
vídeo: cada un és un fitxer html independent.

La combinació de diferents Unitats d’Informació composen les pàgines que l’usuari veu a 
la seva pantalla. Són una seqüència de frames que pertanyen al nivell 1. Això vol dir, que 
són part del nivell bàsic d’informació; existeixen tres nivells de profunditat d’informació 
als que s’accedeix a partir del document de nivell 1.

2 Els frames o ‘marcos’ en castellà, són una manera de partir la pàgina en diferents espais independents els 
uns dels altres, de forma que en cada espai es col·loqui una pàgina diferent amb un fitxer HTML distint.

Exemple de l’esquelet 
html d’un tema 

compost 
d’informacions de 

nivell 1

Definició d’objectius
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2.1.2. Perfils d’usuari

Les Pàgines Elàstiques Formatives estan personalitzades per perfils d’usuari, tenim el perfil 
Estudiant, de Gestió, el de Professorat, etc.

 PROFESSOR: És el responsable d’un curs o aula (geografia, historia, filosofia, ètica) i 
té els privilegis més alts dins d’ella. Privilegis dins les bústies compartides, àrees de 
fitxers, eines de seguiment, i la resta d’eines que s’hagin desenvolupat específicament 
per l’aula.

També té el privilegi de poder enviar en qualsevol moment una combinació de web 
elàstica a tots els alumnes (o a un alumne en concret) així com realitzar modificacions 
en la disposició dels frames o endinsar-se en ells en busca d’una expansió del saber.

 ALUMNE: Cada alumne té un ordinador que actua com un terminal de l’ordinador del 
professor. L’alumne té menys privilegis que el professor, no pot saber qui són els seus 
altres companys d’aula ni parlar amb ells en temps real, no té privilegis dins les bústies 
i àrees de fitxers compartits, solament estarà en contacte directe amb el professor per 
enviar-li els seus exercicis.

 GESTOR: Responsable de tot l’aula sencera. Té tots els privilegis del professor i 
accés íntegre a les bústies (de professors i alumnes), àrees compartides, àrees de fitxers 
(webs elàstiques, notes i exercicis) i totes les aplicacions tant de l’aula de professors 
com de la d’alumnes. S’encarrega del manteniment i per això no té cap tipus de 
restricció.

Un cop explicats els tres tipus de perfils possibles, em centraré en dos d’ells per no fer un 
anàlisi massa llarg i extreure conclusions similars.

He decidit acotar-lo una mica més ja que entre el perfil del gestor i el del professor hi ha 
moltes semblances. Per tant, els perfils escollits per fer l’avaluació heurística han estat:

Perfils escollits

PROFESSORAT
Ensenyament

GESTOR

Gràfic explicatiu dels diferents perfils

ALUMNAT

Definició d’objectius
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2.1.3. Descripció del producte

En aquest cas, el producte és “la Web Formativa del Coneixement Elàstic” 
http://magnetic.free.fr/electro-aimants/elastico/gabarit/index.html

Un cop definits els perfils, passo a definir els diferents ‘escenaris’ que ens podem trobar:

Entrada de l’alumneEntrada del professor

Si l’usuari que accedeix és un professor, 
li apareixerà la web de benvinguda amb 
algunes de les aplicacions a les quals té 
privilegis i accés per poder treballar.

Si l’usuari que accedeix és un alumne, li 
apareixerà aquesta web amb algunes de 
les aplicacions a les quals té accés per 
poder treballar.

Navegació del professor– Plana d’inici de l’aula Navegació de l’alumne – Plana d’inici de l’aula

Web de l’aula, és el panel de control on el 
professor pot establir contacte amb els seus 
alumnes, enviar-los exercicis, notes, webs 
elàstiques, navegar per elles, modificar-les, 
imprimir-les...

Web de l’aula on l’alumne pot fer 
preguntes al seu professor i enviar-li els 
seus exercicis resolts ja que aquest és 
l’únic perfil amb qui pot comunicar 
directament.

Pàgina principal - PORTADA

Plana principal, a partir de la qual l’usuari pot accedir a la Web Formativa del Coneixement 
Elàstic, segons quin sigui el seu perfil (professor/alumne)

Definició d’objectius
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En el meu cas he escollit dos escenaris prou rellevants per a avaluar: (Plana d’inici de l’aula 
per al professor i Plana d’inici de l’aula per a l’alumne) ja que són les dues pàgines més 
utilitzades tant pel perfil Professor com pel perfil Alumne.

Aquestes dos escenaris són:

 PLANA D’INICI DE L’AULA (per professors) amb les seves diferents aplicacions, 
navegabilitat per les webs elàstiques, ordenació del contingut de les webs elàstiques 
formatives, enviar exercicis o combinacions de webs elàstiques a tots els alumnes (o a 
un alumne en concret), etc.

 PLANA D’INICI DE L’AULA (per alumnes) amb totes les seves diferents 
aplicacions, fer preguntes i enviar exercicis al professor de l’aula, navegabilitat i 
ordenació del contingut de les webs elàstiques, etc.

Els dos escenaris són els següents:

(Per al professorat) (Per a l’alumne)

Imatges dels dos escenaris escollits

Plana d’inici de l’aula

Definició d’objectius
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2.2. Avaluació Heurística

2.2.1. Escenaris i àrees a analitzar

 1er ESCENARI: Plana d’Inici de l’Aula per a Professors

Les àrees que volem analitzar en aquest escenari són:

- El menú / frame superior
- El menú esquerre (amb els exercicis i notes)
- Àrea central del web (pàgina elàstica)

 EL MENÚ / FRAME SUPERIOR

En la primera àrea el que tractarem amb més deteniment són les diferents funcions que 
permetran al professor enviar exercicis o combinacions de webs elàstiques a tots els 
alumnes (o a un alumne en concret), etc.

Aquest punt és el més característic de la Plana d’inici de l’aula per a professors degut a 
que aquestes opcions són privilegis que solament té el professor i no l’alumne, que només 
podrà establir comunicació amb el professor per enviar els seus exercicis i notes.

Perfil
professor

Avaluació Heurística
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 EL MENÚ ESQUERRE (AMB ELS EXERCICIS I NOTES)

En la segona àrea les funcions que pot fer el professor ja 
no són enviar notes o exercicis als seus alumnes si no 
redactar-los, importar informació, crear exercicis nous, 
esborrar-los, imprimir-los, etc. Per a no equivocar-se cada 
exercici tindrà un títol i un nombre que el referenciarà.

 ÀREA CENTRAL DEL WEB (PÀGINA ELÀSTICA)

En la tercera àrea es portarà a la pràctica la navegabilitat i ordenació per les webs 
elàstiques. Com s’oculta, mostra i canvia aquesta informació, com obtenir informació de 
nivell 2, treballar amb frames de diferents tipus de dades...

 2on ESCENARI: Plana inicial de l’aula per a Alumnes

Perfil
alumne

Avaluació Heurística
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Les àrees que volem analitzar en aquest escenari són:

- El menú / frame superior
- El menú esquerre (amb els exercicis i notes)

 EL MENÚ / FRAME SUPERIOR

L’alumne podrà enviar una combinació de dades al professor, consultar les ‘FAQs3’, l’arbre 
cronològic d’un tema en concret...

 EL MENÚ ESQUERRE (AMB ELS EXERCICIS I NOTES)

En el segon apartat l’alumne podrà fer preguntes i enviar 
les respostes dels seus exercicis al professor.

D’aquests dos apartats solament analitzarem les diferents aplicacions que hi ha respecte al 
perfil del professor ja que, quasi totes les altres funcions són iguals per als dos tipus de 
perfil.

En el perfil dels alumnes no tractarem l’àrea central del web (pàgina elàstica) per que la 
navegabilitat i ordenació del contingut d’aquest tipus de pàgines és igual per als professors 
que per als alumnes.

3 Sigles de (Frequently-Asked Questions). Són les preguntes més freqüents, i les seves respostes, sobre el 
tema principal del lloc web.

Avaluació Heurística
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2.2.2. Buscar experts per a la realització dels Heurístics

La prova heurística consisteix en analitzar la conformitat de la interfície amb uns principis 
reconeguts d’usabilitat (la heurística) mitjançant la inspecció de varis ‘experts’.

S’utilitzen experts per validar la interfície perque és difícil que el dissenyador o un 
avaluador puguin trobar tots els problemes d’usabilitat en una interfície, a partir d’uns 
criteris definits.

Per una part, si impliquem varis ‘avaluadors’, és possible millorar l’eficàcia del mètode 
d’avaluació degut a què alguns problemes d’usabilitat són molt fàcils de trobar, però també 
hi ha problemes difícils de detectar. A més, no és fàcil identificar al millor avaluador i 
confiar solament en els resultats d’aquella persona, ja que no sempre és veritat que el 
mateix avaluador sigui el millor per diferents avaluacions4.

En canvi, ‘l’expert’ en qüestió, haurà de dominar tot el referent al producte, objecte 
d’estudi. Lògicament, es busquen experts, gent que sàpiga el que es fa, amb un ampli 
historial en l’avaluació de la usabilitat i en el disseny d’interfícies home-ordinador (IHO).

En definitiva, en qualsevol prova heurística és necessari implicar a varis avaluadors. Es 
recomana normalment utilitzar de tres a cinc avaluadors5 ja que es consideren suficients i la 
inclusió d’un major nombre dels mateixos no garantitza una millora en el resultat6

4 Més informació sobre, com portar a terme una avaluació heurística i com determinar el nombre 
d’avaluadors, pot trobar-se a la web http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html.

5 En un anàlisis sobre sis dels seus estudis, Jacob Nielsen va concloure que es podria trobar la majoria dels 
problemes d’usabilitat amb un nombre d’avaluadors entre tres y cinc.

6 Dades extretes del llibre: Nielsen J., and Landauer, T. K. 1993. A mathematical model of the finding of 
usability problems. Proceedings ACM/IFIP INTERCHI'93. Conference (Amsterdam, The Netherlands, April 
24-29), 206-213.

nombre d’avaluadors
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Aquí definim, ‘com’ haurien de ser les possibles àrees de coneixement dels avaluadors 
d’heurístics. En aquest cas, els objectius són pàgines web i necessitarem un expert per cada 
àrea especificada.

Àrea de coneixement Descripció
Expert en tecnologia Expert en software relacionat amb les tecnologies web. Que ha estat 

involucrat o no en el desenvolupament del producte. Que conegui bé 
les tecnologies associades al web i el producte.

Expert en Disseny Gràfic Expert en disseny gràfic i arquitectura de la informació. Que conegui 
bé les tecnologies associades al disseny web (entorns multimèdia).

Expert en Factors Humans (IHC) Expert que normalment respon a una titulació en Psicologia o 
enginyeria industrial. Una persona amb amplia experiència en la 
interacció amb els usuaris, en psicologia cognitiva i en la detecció de 
defectes i en la generació de solucions.

Especialista d’àrea Especialista en el producte a analitzar. La persona que interactua 
diàriament amb el producte. Responsable de la documentació associada 
al producte.

Aquí definim, el ‘perquè’ haurien de ser les possibles àrees de coneixement dels avaluadors 
d’heurístics.

Àrea de coneixement Descripció
Expert en tecnologia L’expert en tecnologia degut al seu perfil tècnic, està capacitat 

per generar solucions de disseny. Coneix bé les tecnologies 
associades al web (HTML, DHTML, JavaScript, Java, XML, 
etc.).

Expert en Disseny Gràfic Un perfil amb molt valor, degut a la importància avui en dia del 
disseny d’aplicacions. És un perfil menys tècnic que els 
enginyers però a canvi tenim una visió artística del producte.

Expert en Factors Humans (IHC) Una persona amb amplia experiència en la interacció amb els 
usuaris, en la detecció de defectes i en la generació de 
solucions.

Especialista d’àrea Una persona que porti interactuant amb el producte a analitzar 
com a mínim 1 any. Que ens pugui guiar sobre les mancances 
possibles del producte. 

A continuació es seleccionen els 4 experts que avaluaran els escenaris proposats, un per 
cada àrea de coneixement.
Aquests experts són companys d’estudis i gent que conec, els quals compleixen els 
requisits demanats en la seva respectiva àrea i tenen més d’un any d’experiència en la 
interfície avaluada.

Avaluació Heurística
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El què vaig fer va ser enviar un email a cadascun amb tota la informació del projecte i 
després convidar-los a la realització de l’avaluació heurística pel seu paper d’usuaris 
experts. Els 4 experts em van contestar amb la seva conformitat.

Cal destacar que aquest anàlisi també ha estat realitzat pel responsable d’aquest projecte, 
Na María Sánchez Tortosa, aquest seria un cinquè perfil (estudiant d’Enginyeria Tècnica en 
informàtica de Sistemes amb coneixements d’IHO i Tècnic Superior en aplicacions 
informàtiques).

DADES DELS PARTICIPANTS DE L’AVALUACIÓ HEURÍSTICA

 Genaro Escudero Lavalle: Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Email: gescuderol@uoc.edu

 Rosendo Sánchez Tortosa: Enginyer Tècnic en Disseny Industrial
Email: rosendosanchez@hotmail.com

 Daniel Giménez: Enginyer Tècnic Multimèdia
Email: dani@bisinteractive.net

 Manuel Fernández López: Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Email: mfernandezlop@uoc.edu

 María Sánchez Tortosa: Estudiant d’ETIS amb coneixements d’IHO
Tècnic Sup. en Aplicacions Informàtiques
Email: msanchezto@uoc.edu

DADES TÈCNIQUES DE L’AVALUACIÓ HEURÍSTICA

Experiència 
interfície 
avaluada

Sistema 
operatiu 
utilitzat

Resolució de 
la pantalla

Navegador 
utilitzat

Tipus 
connexió

Genaro Escudero 
Lavalle 1 any Windows XP 800 x 600 Netscape 

Navigator 4 ADSL

Rosendo Sánchez 
Tortosa 2 anys Windows 98 800 x 600

Microsoft 
Internet 
Explorer

Mòdem

Daniel Giménez 1 any Windows 2000 1024 x 768 Opera Cable

Manuel 
Fernández López 1,5 anys Linux 

(RedHat) 1152 x 864 Mozilla Mòdem

María Sánchez 
Tortosa 2 anys Windows 98 1024 x 768

Microsoft 
Internet 
Explorer

ADSL

Avaluació Heurística
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2.2.3. Elaborar un paquet d’inspecció

Una vegada seleccionats els experts, el responsable del projecte haurà d’elaborar un 
‘paquet d’inspecció’ que proporcionarà (via email7) a cadascun d’ells en la seva primera 
presa de contacte.

Un paquet d’inspecció és una col·lecció d’heurístics que ajudaran als experts a realitzar 
l’avaluació heurística.

Aquest paquet està dissenyat per indicar als experts com actuar en la cerca de defectes, 
considerant els perfils d’usuari, els escenaris i diferents àrees a avaluar, de forma que 
puguin adquirir la disposició mental i perspectiva apropiada per interactuar i avaluar amb el 
conjunt total del nostre producte.

Una sèrie d’instruccions i plantilles els indicaran com utilitzar el paquet i tots els passos 
que han de realitzar per portar a terme l’avaluació. També se’ls lliurarà formularis que 
necessitaran complimentar per tal d’enregistrar els defectes d’usabilitat que trobin.

A continuació es mostra detalladament el contingut del paquet d’inspecció que necessitaran 
els experts en aquest projecte:

 Instruccions per a la inspecció.- Una descripció de com fer ús dels 
components del paquet d’inspecció, per a la cerca de defectes.

 Descripció del producte.- Una explicació del producte mitjançant un prototip 
o una presentació d’escenaris.

 Perfils d’usuari.- Una descripció breu per a cada tipus d’usuari possible.

 Plantilla per la realització de l’anàlisi heurístic.- Un model que resumeix el 
flux d’àrees a analitzar (preguntes que es formula l’expert per a la realització 
de l’heurístic).

 Formulari per a registrar defectes.- Formulari utilitzat pels experts per 
enregistrar defectes d’usabilitat.

7 Electronic Mail (correu electrònic). És la denominació global que es dóna a l’intercanvi de missatges en un 
servei telemàtic en línia. En internet s’utilitza per intercanviar missatges, programes fonts, anuncis, articles, 
etc, entre usuaris de la xarxa.

Avaluació Heurística
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3. Fase 2

3.1. Realització dels Heurístics

 Cada expert s’ha de familiaritzar amb el contingut del paquet d’inspecció.

Dintre del paquet d’inspecció, l’expert rep una ‘plantilla per a la realització de l’anàlisi 
heurístic’ amb tots els heurístics a avaluar per a cada àrea de cada escenari.

A continuació enunciarem les 10 regles heurístiques d’usabilitat que utilitzaran els 
experts, es basen en els heurístics de Jacob Nielsen contemplant els diversos aspectes 
que caracteritzen una interfície d’usuari8.

1. Visibilitat de l’estatus del sistema

2. Correspondència entre el sistema y el món real
3. Control i llibertat de l’usuari

4. Estàndards i consistència

5. Prevenció d’errors

6. Reconèixer en lloc de retrocedir

7. Flexibilitat i eficiència d’us

8. Disseny estètic i minimalista

9. Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se dels errors

10. Ajuda i documentació

Enumeració de les normes Nielsen

Primer de tot, l’expert ha de llegir i entendre bé les 10 regles heurístiques proposades per 
poder fer l’anàlisi del web.

Un cop familiaritzat amb elles es comença a plantejar les preguntes dels heurístics9 (veure 
l’annex A) sempre pensant com el perfil escollit en cada moment, en el nostre cas (alumne i 
professor), això per a cada àrea escollida per la realització de l’anàlisi.

8 Aquests heurístics estan extrets del llibre: J.Nielsen (1994). Usability Inspection Methods. Whitepaper. 
SunSoft. Podem trobar més informació en la web http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html
(Jacob Nielsen’s Website)

9 Les preguntes que es formula l’expert per a la realització dels heurístics i l’explicació detallada de les 
normes de Nielsen es poden veure en “l’annex A”

PLANTILLA PER A LA REALITZACIÓ DE L’ANÀLISI HEURÍSTIC

Realització dels Heurístics



Usabilitat en les Webs Elàstiques Formatives  21

 Quan l’expert analitza un àrea en particular i es troba algun problema d’usabilitat 
basant-se en la llista d’heurístics haurà d’explicar a quina heurística de totes afecta 
aquest problema i puntuar-lo segons una ‘escala de severitat’.

Plantejarem una escala de l’1 al 5 essent 1 el problema menys sever i 5 el que més.
Aquesta escala és orientativa i si es dubta entre dos nivells posarem el més restrictiu.

ESCALA DE SEVERITAT QUE UTILITZAREM PER LA CLASSIFICACIÓ DELS 
PROBLEMES D’USABILITAT

 Nivell 5.- Errors molt greus que causen una gran confusió i sensació de perill a l’usuari sense donar-li l’opció 
de tornar enrera.
Els usuaris acostumen a escollir funcions del sistema per error i necessiten una ‘sortida d’emergència’ 
clarament diferenciada per abandonar l’estat no desitjat sense haver de passar per un procés llarg i complicat.
Aquestes errades a gran escala impedeixen la realització del treball de molts usuaris fins al punt que el 
sistema no pot aconseguir les metes de l’aplicació.

Exemple: L’usuari vol imprimir la pàgina web o sortir d’aquesta i el sistema no li dóna l’opció d’Acceptar o 
Cancel·lar l’operació.

 Nivell 4.- Problemes severs causant possibles pèrdues de dades. L’usuari no troba forma de solucionar el 
problema per la seva banda i necessita assistència tècnica per la resolució del problema.

Exemple: Les icones que es fan servir en la interfície no són comprensibles per a l’usuari i en cap lloc 
s’explica què són ni per a què serveixen, ni tan sols a l’ajuda.

 Nivell 3.- Problemes moderats que causen la pèrdua no permanent d’informació però, es perd temps. 
Existeixen mecanismes per superar el problema per part de l’usuari. Les inconsistències internes es 
tradueixen en un increment de l’aprenentatge i les tasses d’error. Una funció o característica importants no 
treballa com s’esperava..

Exemple: Un dels problemes que pot sorgir de l’anàlisi heurístic és el no poder modificar la “Grandària del 
Text”. Aquest és un problema greu d’accessibilitat i en conseqüència d’usabilitat. Ens referim a modificar el 
text per al navegador a l’opció Veure -> Grandària del text.

 Nivell 2.- Problemes menors però irritants. En general no causen pèrdues de dades, però la successió 
d’aquests ralentitza l’activitat dels usuaris. Violacions mínimes de les percepcions que afecten a l’apariència 
o a la percepció i errors que són recuperables.

Exemple: Fer el “Logo” d’una web clicable i que serveixi per tornar a la pàgina principal, per tal de seguir un 
estàndard més utilitzat al web.

 Nivell 1.- Errors mínims. Els problemes són estranys i no causen pèrdues de dades ni pèrdues de temps 
majors. Aspectes menors de consistència.

Exemple: Pensar en fer una “Ajuda” més específica, ja que amb una ajuda molt general, pocs problemes es 
solucionen.

Realització dels Heurístics
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 Llavors l’expert, al veure que no pot aconseguir realitzar la tasca satisfactòriament, 
registra el defecte d’usabilitat amb l’ajuda del ‘formulari per a registrar defectes’
(aquest formulari s’envia dintre del paquet d’inspecció).

Gràcies a aquest formulari, l’expert podrà registrar l’àrea avaluada, la localització del 
defecte i una descripció del mateix.

Formulari per a registrar defectes d’usabilitat10

El procés de detecció de defectes es repetirà per a cada combinació apropiada de perfil 
d’usuari i escenari de la tasca.

 Quan els experts acaben l’avaluació heurística, realitzen un informe formal per escrit
(‘plantilla del document estructurat amb els resultats de l’avaluació heurística’, 
”annex B”) amb les conclusions extretes de tots els seus ‘fulls d’avaluació de 
problemes’.

En aquesta plantilla escriuran totes les seves troballes ordenades per escenaris, àrees i 
grau de severitat, essent probablement aquesta la millor forma d’assimilar-les, ja que 
hauran recopilat, resumit i organitzat totes les notes preses.

10 Aquí tenim un exemple d’un problema d’usabilitat enregistrat per l’expert en el ’formulari per a registrar 
defectes’, especificant a quina heurística de totes afecta aquest problema i puntuant-lo segons l’escala de 
severitat.

Full d’avaluació de problemes           Escenari a avaluar:    Plana d’inci de l’aula (per professors).

Àrea avaluada: MENÚ / FRAME SUPERIOR

Número de problema: 5

Descripció del problema, i per quin motiu es considera com tal:

Els botons ‘Final de Sesión’ i ‘Otras Herramientas’ són redundants.

Com es va trobar el problema?

Si es polsem a sobre d’ells, ambdós ens porten a la mateixa web de destí ‘Entrada del professor’.

A quina heurística afecta aquest problema?

Heurístic número 4 de Nielsen - Consistència i respectar estàndards externs i interns de l’Aula -

Pregunta de l’heurístic:
Trobem informació repetida? links amb diferents noms apunten a la mateixa informació?

Grau de severitat: nivell 1

Realització dels Heurístics
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3.2. Generació del 1er informe (Resultat dels Heurístics)

Un cop rebuts tots els documents entregats pels experts de l’avaluació heurística, el 
responsable del projecte generarà un document/resum dels problemes d’usabilitat trobats.

Els resultats han estat ordenats per perfils, escenaris, àrees dins d’aquests escenaris i grau 
de severitat, per prioritzar la seva solució.

3.2.1. Resultats de l’Avaluació Heurística

 Perfil avaluat: PROFESSOR

És el responsable d’un curs o aula (geografia, historia, filosofia, ètica) i té els privilegis 
més alts dins d’ella. Privilegis dins les bústies compartides, àrees de fitxers, eines de 
seguiment, i la resta d’eines que s’hagin desenvolupat específicament per l’aula.

També té el privilegi de poder enviar en qualsevol moment una combinació de web 
elàstica a tots els alumnes (o a un alumne en concret) així com realitzar modificacions 
en la disposició dels frames o endinsar-se en ells en busca d’una expansió del saber.

 Escenari avaluat:
PLANA D’INICI DE L’AULA PER PROFESSORS

 Àrees Avaluades:

a) MENÚ / FRAME SUPERIOR
b) MENÚ ESQUERRE (amb els exercicis i notes)
c) ÀREA CENTRAL DEL WEB (pàgina elàstica)

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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a) MENÚ / FRAME SUPERIOR

Un dels problemes més greus que s’ha trobat en aquest menú i que va ser trobat per tots els 
participants de l’avaluació, és el del ‘botó sortir’, anem a comentar-lo pas per pas.

El procés de sortir de l’Aula és una operació compromesa, i no es tracta com a tal:

 La seva situació no és la correcta per la importància que té. Ens referim a la seva 
situació dins del menú horitzontal, o sigui, hauria d’estar més separada de les altres 
opcions, ja que es confon. La utilització del botó no és suficient diferenciació.

 Com ja hem comentat el seu format no està ben tractat, s’hauria d’utilitzar un reclam 
més visual, un altre tipus de botó.

Quan es clica al botó sortir/desconnexió haurien de sortir les dues opcions d’Acceptar i 
Cancelar.

Una possible proposta seria que es carregui a la plana central una pàgina semblant a 
aquesta:

Desconexión

1

Imatge original

Salir

Imatge amb les diferents propostes del botó sortir

Desconexión

Para cerrar el acceso a sus datos confirme que desea realizar 
la desconexión

ACEPTAR CANCELAR

Imatge de la pàgina que es carrega a la part central

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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La ‘molla elàstica’ que simbolitza a les webs elàstiques, és un estàndard del 
coneixement elàstic però, en cap lloc de l’aula s’explica què és i per què serveix, ni a 
l’ajuda.

Pensem en un professor nou que arriba a la web del coneixement elàstic, la bústia és la seva 
eina principal, si li posem icones d’aquest tipus i no li indiquem que significa li estem 
posant dificultats innecessàriament, tot i que al final acabarà per aprendre el que significa.

Enviar pàgina elàstica a tots els alumnes de la classe
Enviar pàgina elàstica a tos els alumnes seleccionats

Dins del menú superior, trobem les opcions ‘d’enviar notes, exercicis i pàgines elàstiques a 
tots els alumnes’ o solament ‘als alumnes seleccionats’. Aquestes opcions no es tracten 
correctament i en els anàlisis heurístics aquest punt va sorgir com a crític.

Parlant de l’estil dels links veiem que aquest apartat de comunicació no reuneix cap 
semblança al seguit per altres links tradicionals i per això he afegit un títol aclaratori sobre 
aquest apartat ‘Comunicación con los alumnos’.

Aquesta proposta es justifica, ja que si s’implementa d’aquesta manera, el professor es pot 
familiaritzar millor amb les diferents funcions que li permeten establir comunicació amb els 
seus alumnes.

Problemes amb les icones de l’apartat ‘Comunicación con los alumnos’.

 Falten les ’etiquetes alt i title11’, molt importants per a l’accessibilitat de la gent amb 
deficiències visuals.

 S’han afegit comentaris per a cada funció, de forma que el professor sàpiga què és cada
cosa simplement passant el ratolí per sobre.

Seria bo, reforçar les icones amb un text a sota, però si degut a l’espai no és possible, al 
menys que tinguin el seu ‘alt i title’ corresponent.

11 descripcions que emergeixen al situar el cursor o ratolí en certes zones de la pantalla

2

3

4

Comunicación con los alumnos

Imatge on podem veure la nova proposta d’enviar un 
missatge (nota, exercici o pàgina elàstica) als alumnes des de 
la plana d’inici de l’aula de geografia per professors.

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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Proposar l’eliminació dels ‘apartats redundants’.

Els botons ‘Final de Sesión’ i ‘Otras Herramientas’ són redundants. 
Si polsem a sobre d’ells, ambdós ens porten a la mateixa web de 
destí ‘Entrada del professor’.

El millor seria eliminar el botó ‘Final de Sesión’ ja 
que pot ser substituït pel botó ‘Sortir’ o 
‘Desconnexió’ que hem afegit a la barra horitzontal 
de sobre.

Un altre dels problemes més comuns que han trobat els participants de l’avaluació és quan 
seleccionen opcions com imprimir / sortir / enviar una web elàstica... i no els és permès 
‘Cancel·lar l’operació’.

Quan obrim la plana d’inici de l’aula, en l’apartat de temari ens surt activada per defecte 
l’opció ‘Los planetas del sistema Solar’ i no l’opció ‘¿Qué es un sistema Solar?’ que és la 
primera opció de la llista i la més important.

Abans d’aprofundir en un tema primer seria millor saber de què tractem, per lo tant 
activarem, per defecte, la primera opció del menú.

5

Ens quedarem amb el següent menú

6

7

Imatge original Imatge amb la proposta del primer apartat activat

Finestra que apareix quan volem imprimir una 
pàgina elàstica sense l’opció ‘cancel·lar’ disponible

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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b) MENÚ ESQUERRE (AMB ELS EXERCICIS I NOTES)

Quan s’obre l’exercici ‘69’ aquest es visualitza a ’pantalla complerta’, ocupant tota la 
pantalla i segrestant el navegador12 a l’usuari.

Hi ha que tenir en compte, com a molt important, els següent punts:

S’eliminen per complert les barres del navegador. L’efecte negatiu per al visitant és 
important: no pot per exemple llegir els seus exercicis, notes, webs elàstiques ni tornar 
enrera o comparar amb una altra sessió del navegador simultàniament.

El temps de descàrrega és més llarg. Podríem posar una fantàstica animació que digui 
‘cargando’, però això tampoc ens donarà la seguretat que l’usuari esperi impacient a que 
aparegui l’exercici.

Evitar la pantalla complerta sempre que es pugui ja que solament serveix d’aperitiu per la 
web “real”, que és la que té els continguts d’interès per al visitant.

Per molt vistós que sigui l’exercici, no hem d’oblidar que el que compta és el text. La 
informació que el visitant troba i les seves necessitats, és el que realment pot convence’l.

En la navegació per l’exercici 69 no es possible utilitzar el botó del navegador d’endarrere i 
endavant, tampoc marcar pàgines concretes com a favorites ni dirigir a l’usuari directament 
a urls determinades.

12 programa per recórrer la World Wide Web.
Alguns dels més coneguts són Netscape Navigator, Microsoft Explorer, Opera i Neoplanet.

1

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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c) ÀREA CENTRAL DEL WEB (PÀGINA ELÀSTICA)

Problemes amb les icones de la barra de l’àrea central del web (pàgina elàstica).

 Falten les ’etiquetes alt i title’, molt importants per a l’accessibilitat de la gent amb 
deficiències visuals.

1

Visualització de l’exercici 69

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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 S’han afegit comentaris per a cada funció, de forma que el professor sàpiga què és cada 
cosa simplement passant el ratolí per sobre.

Seria bo, reforçar les icones amb un text a sota, però si degut a l’espai no és possible, al 
menys que tinguin el seu ‘alt i title’ corresponent.

.

L'usuari no hauria de preguntar-se si determinades icones signifiquen el mateix.

Trobem informació repetida, la icona i la icona són ‘redundants’, ambdós 
realitzen la mateixa funció.

Hi ha una primera intervenció de l’usuari que és d’ocultar o mostrar qualsevol frame 
d’informació. Això permet, clicant en l’opció d’ocultar/mostrar, visualitzar segons el 
criteri, tota o part de la informació oferida i així poder, per exemple, visualitzar en pantalla 
solament la part text i amagar els altres frames les dades audio-visuals.

El millor seria eliminar el botó ja que la metàfora de l’ull fa més fàcil a l’usuari la 
comprensió de la funció ocultar/mostrar informació.

També colorarem una etiqueta ‘tag’ amb el text alternatiu a la imatge de l’ull (atribut alt) 
per descriure amb més detall el seu comportament.

Mostra frame d’informació
Oculta frame d’informació 

Imatge original

Exemple d’etiqueta ALT a l’opció ‘Combinación Original’

2

Imatge original

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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Hi ha alguna paraula que no sembla un ‘link13’ i si que ho és.

El Color dels links (vermell) no és l’adequat en aquest cas (l’usuari podria ser daltònic). A 
més ni tan sols es fan servir rollovers14, quan passes el ratolí per sobre el link no canvia de 
color.

El correcte seria posar tots els links de color blau i subratllats (‘Blau subratllat = link’) que 
és més coherent i l’estàndard que s’utilitza.

13 (enllaç). Imatge o text destacat, mitjançant subratllat o color, que porta a un altre sector del document o a 
una altra pàgina web.

14 és una tècnica que utilitza el JavaScript i que ens permet canviar un element d’una pàgina (habitualment 
una imatge gràfica) quan l’usuari passa el ratolí sobre un punt concret (com una línia de text o una imatge 
gràfica).

Aquesta eina potser molt pràctica a 
l’hora d’imprimir resultats 

L’ull actua com a icona per ocultar els 
frames que desitgem 

Frame 
d’informació 
ocult

Frame 
d’informació 
visible

Imatge amb la possible proposta

3

Link original

Imatge original
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El sistema hauria de mantenir sempre informats als usuaris sobre el que està succeint, 
mitjançant una ’retroalimentació’ apropiada i en un temps raonable.
Hi ha que proporcionar una retroalimentació immediata quan l’usuari realitza una acció.

Per exemple, quan l’usuari fa clic a sobre del botó ‘adelantar’, s’ha de mostrar per pantalla 
la web elàstica següent a la principal on estàvem en aquell moment i, haurà de canviar 
quelcom en la pantalla (posar-se el botó ‘retroceder’ de color vermell), per que l’usuari 
entengui que el sistema ha registrat l’acció.

Sol Link definitiu

4

Web elàstica principal

Web elàstica següent amb el botó ‘retroceder’ activat

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)



Usabilitat en les Webs Elàstiques Formatives  32

 Perfil avaluat: ALUMNE

Cada alumne té un ordinador que actua com un terminal de l’ordinador del professor. 
L’alumne té menys privilegis que el professor, no pot saber qui són els seus altres 
companys d’aula ni parlar amb ells en temps real, no té privilegis dins les bústies i àrees 
de fitxers compartits, solament estarà en contacte directe amb el professor per enviar-li 
els seus exercicis.

 Escenari avaluat:
PLANA D’INICI DE L’AULA PER ALUMNES

 Àrees Avaluades:

a) MENÚ / FRAME SUPERIOR
b) MENÚ ESQUERRE (amb els exercicis i notes)

a) MENÚ / FRAME SUPERIOR

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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Un altre dels problemes que han trobat els participants de l’avaluació és que al perfil 
alumne no li és permès imprimir la pàgina elàstica actual.

Al frame superior de la Plana d’Inici de l’Aula (per alumnes) no està la icona de la 
impressora que permet realitzar dita acció.

El millor seria afegir la metàfora de la impressora igual que a la Plana d’Inici de 
l’Aula (per professors) per que l’alumne també pugui imprimir les seves pàgines elàstiques 
i li sigui més fàcil la comprensió de la funció imprimir.

b) MENÚ ESQUERRE (AMB ELS EXERCICIS I NOTES)

Els símbols (que simbolitza als exercicis) i (a les notes), són un altre estàndard 
també del coneixement elàstic però, en cap lloc de l’aula s’explica què són i per què 
serveixen, ni a l’ajuda.

Em de pensar que, si un alumne nou vol fer preguntes o enviar les respostes dels seus 
exercicis al professor, el frame esquerre és la seva eina principal i si li posem icones 
d’aquest tipus i no li indiquem que signifiquen li estem posant dificultats innecessàriament, 
tot i que al final acabarà per aprendre el que signifiquen.

1

1

Afegim la metàfora de la impressora

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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3.2.2. Problemes generals trobats a l’avaluació

En aquest apartat, anomenarem els problemes d’usabilitat més generals, també estan 
ordenats per grau de severitat i per prioritat.

El problema més greu que va sorgir de l’anàlisi heurístic és el no poder modificar la 
’grandària del text’. Aquest és un problema molt greu d’accessibilitat i en conseqüència 
d’usabilitat. Ens referim a modificar el text per el navegador a l’opció Veure -> Grandària 
del text.
El problema podria sorgir de la llibreria d’estils utilitzada, on els estils del text deuen estar 
definits per punt o per píxels fixos.

Les planes d’inici de les aules, tant per professors com per alumnes, no es visualitzen 
correctament amb diferents resolucions de pantalla.

Si el nostre monitor treballa a una ’resolució15’ 800 x 600, la pantalla no podrà acomodar 
una vista complerta del desenvolupament gràfic i al mateix temps les paletes i espai de 
treball del programa en què treballem.

Amb resolucions majors a 800 x 600 com per exemple (1024 x 768, 1152 x 864) això ja no 
passa.

És un error dissenyar les pàgines per que es comportin bé per a una resolució de pantalla 
concreta, per a un tamany de monitor concret, o per a una finestra de navegador d’unes 
dimensions concretes. No solament l’elecció pot deixar de ser vàlida, sino que els hàbits de 
dimensionament de finestres del navegador poden ser diversos.

En qualsevol cas, la qüestió és que la pàgina hauria de comportar-se bé sigui quina sigui la 
configuració o hàbit de l’usuari.

15 indica el nombre de columnes de píxels que poden ser mostrades en una pantalla. La resolució es pot 
mesurar en columnes de píxels: a més resolució, major qualitat gràfica.

1

800 x 600

2
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Llegir en pantalla és molest, per lo que molts usuaris prefereixen imprimir les pàgines per 
llegir-les.

S’ha d’assegurar que es pugui ’imprimir la pàgina’ (que no surtin parts tallades), i que el 
resultat sigui llegible.

Per raons pràctiques, l’espai de desenvolupament dels frames ocupa l’altura d’un document 
Din-A4 més l’espai necessari per a les ferramentes. Així, es pot imprimir el contingut 
mateix dels frames que corresponen de manera exacta al tamany estàndard d’impressió.

La possibilitat de generar frames fins esgotar la disponibilitat de la base de dades té un 
inconvenient que és el de produir un document html massa llarg e incòmode de manipular. 
Per això és necessari guardar el model de la pàgina Din-A4 i dividir el document en la 
quantitat de pàgines necessàries per a que encaixin amb el format Din-A4.

L’usuari pot convertir una documentació html composta per 15 frames d’informació en 5 
documents html imprimibles i manejables de manera més còmoda.

3

Gestió de grandària de la pàgina global

Generació del 1er. informe (Resultat dels Heurístics)
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És important incloure en les imatges atributs ‘alt’ amb text alternatiu que descrigui el seu 
contingut.

Això té tres avantatges:

 Per una banda, si el navegador no carrega la imatge, mostrarà el text en el seu lloc i 
l’usuari podrà llegir la informació que es desitjava transmetre amb la imatge.

 Incloure l’etiqueta de text ‘alt’ en cada imatge permet navegar sense la seva total 
descàrrega.

 Per altra banda, és important per usuaris amb limitacions de visió que utilitzen 
navegadors que llegeixen en veu alta el contingut de les pàgines. Això permet als 
navegadors llegir el text explicatiu, de forma que l’usuari pugui entendre la informació 
continguda en la imatge. El text de l’atribut ‘alt’ apareix també com un missatge 
d’ajuda al passar el punter del ratolí sobre la imatge. No obstant, per a que aquest efecte 
funcioni també en navegadors de la família de Netscape, cal indicar el mateix text en 
l’atribut ‘title’ (cosa que aquí tampoc es fa).

No hi ha una política clara d’obrir un ‘link’ en finestra nova. Hi ha links que obren una 
finestra amb una grandària concreta, hi ha que no et mostren les eines de navegació del 
navegador, etc. Això confon molt a l’usuari, i dóna una imatge de fer les coses de presa i 
corrent, i això per una web formativa no és gens bo.

Per una banda, es va proposar treure la imatge publicitària del ‘Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte’. Recordem que qualsevol informació extra, lluita amb la informació 
principal per aconseguir l’atenció de l’usuari.

Per altra banda, seguint un estàndard més utilitzat al web, es va proposar posar el ‘logo’ del 
‘Coneixement Elàstic’ a la part superior esquerra de la pàgina principal i fer-lo clicable per 
tal que servís per tornar a la portada del ‘Coneixement Elàstic’ com l’opció inici.

6

4

5

CONOCIMIENTO
ELÁSTICO
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4. Fase 3

4.1. Preparació dels test d’usuaris

Un test d’usuaris és una prova d’usabilitat que es basa en l’observació i anàlisi de com un 
grup d’usuaris reals utilitza el lloc web, anotant els problemes d’ús amb els que es troben 
per poder solucionar-los posteriorment.

Aquest tipus de test hem de portar-lo a terme:

 Quan més tard, pitjor:
Com tota avaluació d’usabilitat, quan més esperem per a la seva realització, més costós 
resultarà la reparació dels errors descoberts. Això vol dir que no solament hem de 
realitzar aquest tipus de proves sobre el lloc web una vegada implementat, sino també, 
sobre els prototipus del lloc.

 Sempre, després d’una avaluació heurística:
Si portem a terme un test amb usuaris sense haver realitzat prèviament una avaluació 
heurística, provablement prestarem massa atenció a problemes d’ús que es troben els 
participants que podrien haver estat descoberts amb una simple avaluació heurística.

Característiques:

- Un test amb usuaris és més costós que una avaluació heurística, per lo que seria 
malgastar temps i diners utilitzar-lo per descobrir errors de disseny motivats pel no 
compliment en el disseny de principis generals d’usabilitat (heurístics).

- Aquests tipus de test són realment útils, són una demostració amb fets. Moltes vegades 
és la millor tècnica per acabar amb discussions entre l’equip de desenvolupament sobre 
quina decisió del disseny és la més adequada. Els usuaris, el seu comportament i 
resposta davant el disseny, seran els que determinin la usabilitat real del lloc web.

- Per altra banda, encara que tècniques d’avaluació com la heurística són molt útils per a 
detectar errors de disseny àmpliament coneguts i reiteratius, les característiques i 
peculiaritats de cada disseny, així com de cada audiència, faran necessària una 
avaluació específica que asseguri la usabilitat del lloc, ja que cada lloc web és un món.

Preparació del test d’usuaris
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4.1.1. Selecció dels usuaris per a la realització del test

Seleccionar una mostra per a test d’usuaris és molt diferent de fer-ho per a una enquesta o 
estudio d’opinió. És una mostra molt més petita i molt més fàcil de seleccionar. Per a les 
primeres proves no es necessita una empresa especialitzada i ho podem fer nosaltres 
mateixos.

Un estudi de mercat generalment tracta de realitzar prediccions en base a opinions i actituds 
anteriors a l’ús real. Pel contrari, un test d’usuari es centra en l’ús real, en el que succeeix 
una vegada que la persona ja està interactuant amb la interfície.

Averiguar la predisposició de la gent es difícil i per a fer prediccions es necessiten mostres 
grans i representatives de la població. Segons la seva edat, classe social o estudis, una 
persona té opinions i actituds molt diferents.

En canvi, el comportament d’un test d’usuari depèn més de l’experiència i coneixements de 
la persona que de variables demogràfiques. Lo rellevant és la freqüència, el temps d’ús i 
quin software o llocs utilitza. Si té 20 o 35 anys, és home o dona, no és tan rellevant.

PERFILS DELS USUARIS DE LA MOSTRA

Donat que la seva experiència anterior i coneixements és el que determina el comportament 
dels usuaris, ens centrem en variables que permeten detectar als usuaris en avançats, 
mitjans i bàsics.

 Coneixements de disseny web o programació:
Els que es dediquen professionalment o com a hobby al disseny web o programació no 
són vàlids com usuaris, saben massa.

 Experiència utilitzant Internet en anys:
Els que utilitzen la Xarxa des del 1997-99 saben defensar-se en pràcticament qualsevol 
lloc (usuaris avançats), el boom en Espanya es va produir en el 2000 (usuaris mitjans), 
però en realitat solament en els últims anys s’està incorporant a Internet la gent del 
carrer normal i corrent (usuaris bàsics).

 Freqüència d’ús d’Internet: vegades per setmana.

 Compres en Internet:
Els que ja han comprat demostren més experiència, millor predisposició a la tecnologia 
i menys desconfiança. És quelcom característic d’usuaris avançats i d’alguns medis.

 Llocs web i serveis que utilitza:
El nivell i funcionalitats d’aquests llocs són una prova clara del tipus d’usuari.

Preparació del test d’usuaris
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 Llocs similars al que volem testejar que utilitza:
El coneixement de la terminologia o funcionaments similars influirà en el seu 
comportament.

 Sexe i edat:
Encara que no sigui crític que la mostra representi a la població, hi ha que evitar que la 
mostra sigui excessivament sesgada quan sigui possible. Tenir gent de diferents edats i 
dels dos sexes és recomanable, però preocupar-se d’altres variables com el nivell 
d’estudis o ingressos no és necessari.

QUIN PERFIL ESCOLLIR?

El perfil que més abunda i més creix és l’usuari bàsic. Si volem créixer amb usuaris ens 
haurem de centrar en ells i en els usuaris mitjans.

 Els usuaris bàsics van passant a ser usuaris mitjans, però els mitjans quasi mai passen a 
ser avançats. Per la majoria de la gent la tecnologia és una eina útil, no una diversió, ni 
un repte16.

 Els usuaris mitjans encara que tinguin un ús quotidià i freqüent, en realitat solament 
coneixen el que utilitzen. És el tenir ‘bosses aïllades de coneixement’ (knowledge 
pockets), és a dir, la típica persona que et fa meravelles en Access o en Excel, però en 
front d’una nova pàgina web es comporta com un usuari novell17.

 A pesar d’alguns casos, els usuaris avançats no ens interessen per a un test. Són 
persones capaces d’utilitzar qualsevol tipus d’interfície per que comparteixen el model 
mental dels desenvolupadors i dissenyadors, per lo que no ens descobriran errors 
d’usabilitat. A més són un segment de la població molt reduït i difícil de captar18.

16 Article ‘L’evolució del perfil de l’usuari mitjà’  http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=114

17 Article ‘El que no saben els usuaris i nosaltres pensem que sí saben’ 
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=96

18 Article ‘Com pensen els professionals i els usuaris avançats i la seva influència en el disseny d’interfícies’ 
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=115
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RECLUTAR ALS PARTICIPANTS

El nombre òptim de participants en la prova ha de ser almenys 5 19.

Per a començar a realitzar test d’usuaris, poden ser de gran utilitat amics, familiars o 
companys de treball (no involucrats en el desenvolupament del lloc web).

Han de ser persones que utilitzin l’ordinador solament quan realment el necessitin, ja que 
d’aquesta manera ens permeten descobrir seriosos problemes d’usabilitat. 

Per exemple, el típic amic que ens comenta “es que jo no em porto bé amb els ordinadors” 
ens sol revelar problemes d’usabilitat que no es sospiten per que tenen models mentals molt 
diferents dels dissenyadors web.

Per altra banda, en la mida de lo possible, els participants haurien de tenir perfils i 
característiques acords amb l’audiència potencial del lloc web.

MOSTRA

- 7 usuaris
- 4 homes i 3 dones
- 4 entre 15-35 anys i 3 entre 35-55 anys
- 4 amb 2 anys o menys d’experiència en Internet i 3 amb 2-4 anys
- 4 que utilitzen Internet 1 o 2 vegades per setmana, 3 que la utilitzen 3 o més vegades
- 4 que hagin visitat Webs Formatives online i 3 que no ho hagin fet
- Que no hagin comprat mai per internet o que ho hagin fet solament un cop
- Que no es dediquin ni professionalment ni com amateur al disseny web o programació
- Prendre nota dels llocs que visiten habitualment

Com podem veure es tracta de detectar als usuaris avançats per a no seleccionar-los, 
escollir solament a usuaris bàsics i mitjans, meitat i meitat més o menys.

19 Nielsen afirma que 5 usuaris són suficients per descobrir els problemes més seriosos d’usabilitat  
http://www.useit.com/alertbox/20000319.html
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També ens interessen usuaris que ja hagin utilitzat altres Webs Formatives online per a 
veure que tal s’adapten a la nostra web i els que mai hagin visitat Webs Formatives online 
per a conèixer la facilitat d’ús del lloc sense experiència prèvia en webs similars.

Al final s’avaluaran 7 usuaris en total: ‘4 del perfil professor’ i ‘3 del perfil alumne’.

A continuació el responsable del projecte s’encarrega de posar-se en contacte amb ells 
mitjançant el correu electrònic.

En “l’annex C” podem observar un exemple de plantilla utilitzada per ‘convidar’ als 
usuaris a la realització del test i en “l’annex D” un exemple de plantilla per ‘explicar’ el 
test als usuaris.

Als possibles usuaris se’ls comunica que el test és totalment voluntari i que no rebran cap 
recompensa econòmica al respecte.

4.1.2. Disseny de les tasques proposades

El disseny de les tasques proposades es realitzarà després d’analitzar els resultats del test 
Heurístic (Generació del 1er informe - Resultats de l’avaluació heurística per experts).
Es tracta de fer una llista de les tasques que els usuaris realitzaran durant el test.

Un usuari pot realitzar aproximadament de 3 a 5 tasques en un test. Si es realitzen més es 
familiaritzaria massa amb la interfície i les darreres tasques les faria massa bé. A més 
l’efecte del cansansi és important, més de 30 minuts de tasques no és recomanable. Si 
volem testar una interfície complexa amb moltes tasques possibles necessitarem més 
usuaris.

Els criteris que s’han tingut en compte per redactar les tasques proposades han estat els 
següents:

 Analitzar les millores proposades en ‘la generació del 1er informe - Resultats de 
l’avaluació heurística per experts’.

 Tasques que realitzen habitualment, tant ‘els professors com els alumnes’, en ‘la plana 
d’inici de l’aula’.

 Possibles millores proposades pels experts, un cop ja han interactuat amb la web.

 El temps possible de cada tasca.

Preparació del test d’usuaris
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Estudiant aquests criteris detingudament, van sorgir cinc tasques proposades per a la 
realització dels test d’usuaris, que són les següents:

Tasca 1:  Quina eina utilitzaries per obtenir ‘informació perifèrica de nivell 2’ en la plana 
d’inici de l’aula?

Tasca 2:  Tens guardat un exercici ‘nº56’ i una nota ‘nº17’ i vols enviar-los a dos dels alumnes 
de la teva aula (perfil professor) / vols enviar la resposta de l’exercici ‘nº56’ al 
teu professor (perfil alumne), com ho faries?

Tasca 3:  Tenim un dubte sobre una de les llunes de Neptú ‘Nereida’, on aniries a fer la 
consulta?

Tasca 4:  Vols imprimir la pàgina elàstica anomenada ‘Los planetas del sistema solar’ i 
després enviar-la al professor (perfil alumne) / a tots els alumnes de la teva aula 
(perfil professor), com ho faries?

Tasca 5:  Vols afegir uns comentaris aclaratoris a l’exercici ‘nº56’ i posteriorment guardar-lo 
amb tots els canvis realitzats, com ho faries?

Es pot realitzar un anàlisi PERT20 per estimar la duració de cada tasca. El que hem de fer és 
especificar les duracions optimista, pessimista i esperada de les tasques del test i el 
programa Microsoft Office Project 2003 calcularà la mitja ponderada de les tres duracions.

Finalment es va estimar el temps per a la realització de les tasques que és el següent:

TASCA/TEMPS TASCA 1 TASCA 2 TASCA 3 TASCA 4 TASCA 5
1 minut 3 minuts 2:30 minuts 1:30 minuts 1:30 minuts

20 tècnica de programació, avaluació i revisió
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4.1.3. Muntar el laboratori d’usabilitat
Un laboratori d’usabilitat és un espai especialment adaptat per a la realització del test 
d’usabilitat, permetent poder realitzar còmodament la fase de recollida de dades dels 
participants en el test.

El laboratori d’usabilitat dissenyat constarà d’una sala amb un sol PC:

 Dins d’aquesta sala trobem dues zones ven diferenciades, una on trobem el PC que 
utilitzarà l’usuari per la realització del test, i un altra zona que es on es realitzaran els 
qüestionaris Pre i Post test.

Sala: Sala - A

Ubicació: Av. Generalitat 125, 43500 Tortosa

Capacitat: 8 persones

USUARI + MONITOR DE TEST (SALA A)

HARDWARE:
- Pentium IV
- HD 40 GB
- 256 MB RAM
- 1 Monitor de 17”
- 1 targeta de so
- Altaveus
- Mouse+Teclat
- Disquetera
- Lector de CD

SOFTWARE:
- Windows 98 (segona edició)
- Connexió Intranet Web Elàstica
- Netmeeting (freeware)

ZONA QÜESTIONARIS

-2 QÜESTIONARIS (INICI,FINAL)
-1 BOLI
-1 CADIRA

CADIRA 
USUARI

CADIRA 
MONITOR TEST

ZONA TEST

-1PC
-2 CADIRES

PORTA

PC per l’usuari que realitza el test.

Preparació del test d’usuaris
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5. Fase 4

5.1. Realització del formulari Pre test d’usuaris
Aquest test es realitza en la ‘zona qüestionaris’ del laboratori d’usabilitat i es fa omplir a 
l’usuari ‘abans de la realització del test d’usuaris’.

Se li dóna aproximadament cinc minuts per omplir-lo i se li permet realitzar qualsevol 
pregunta o suggeriment.

El disseny d’aquest formulari va en relació amb les dades que es volen obtenir, que en 
aquest cas són ‘dades personals’ i ‘dades tècniques’ de l’usuari.

Disseny del formulari PRE test d’usuaris

1. Dades personals de l’usuari
• Nom i Cognoms:

• Correu electrònic:

• Telèfon de contacte (opcional) :

2. Dades tècniques de l’avaluació 
• Data d’inici de l’avaluació:

• Perfil avaluat : 

• Anys d’experiència a la Web Formativa del Coneixement Elàstic:

• Anys d’experiència amb la interfície avaluada:

Les següents preguntes són informatives, no s’està avaluant a l’usuari. La seva resposta és opcional (es 
tindran en compte per anar millorant l’experiència d’usuari).
• Quantes hores al dia utilitzes la Web Formativa del Coneixement Elàstic ?

• Des d’on et connectes (Casa, feina, etc...) ?

• Quin tipus de connexió a Internet utilitzes (mòdem, ADSL, cable, etc...) ?

• Quin sistema operatiu utilitzes (Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Linux) ?

• Resolució del monitor utilitzada (800x600, 1024x768, 1152x864, etc...) ?

• Navegador utilitzat (Internet Explorer, Netscape, Opera, etc...) ?

ZONA QÜESTIONARIS

-2 QÜESTIONARIS (INICI,FINAL)
-1 BOLI
-1 CADIRA

PORTA

Realització del formulari Pre test d’usuaris
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5.2. Realització del test d’usuaris

El test d’usuaris es realitza en la ‘zona test’ del laboratori d’usabilitat.

La direcció i monitorització del test l’executa la mateixa persona, ‘el monitor de test’, això 
és degut a limitacions logístiques i d’espai que han obligat a reduir el laboratori d’usabilitat 
a un sol PC.

Es va crear un ‘guió específic’ pel monitor del test, aquest guió és l’eina bàsica per dur a 
terme i controlar el test d’usuari.

Aquest guió consisteix en donar la benvinguda a l’usuari, explicar-li una mica com va el 
laboratori i comentar-li els objectius del test.

Un cop començat el test, el monitor és l’encarregat d’anar llegint a l’usuari les tasques a 
realitzar amb la maqueta i recordar-li que ha d’anar explicant tots els passos que va fent 
amb veu alta21.

Durant la realització del test, el monitor de test va apuntant els problemes o comentaris de 
l’usuari.

21 Informació extreta del llibre de J. Nielsen. Usability Engineering. AP Professional, 1993.

CADIRA 
USUARI

CADIRA 
MONITOR TEST

ZONA TEST

-1PC
-2 CADIRES

Realització del test d’usuaris
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‘Guió utilitzat pel monitor del test’ en la realització del test d’usuaris:

PROJECTE ‘Usabilitat en les Webs Elàstiques Formatives’
3ª fase: Test amb Usuaris
Perfil Usuari:

Introducció de l’usuari:

1) Donar la benvinguda a l’usuari.
2) Explicar-li una mica com va el laboratori.
3) Abans de començar el test, comentar-li a l’usuari que no li estem fent un test a ell, sinó al web.
4) Comentar-li també que pot deixar la tasca quan vulgui sinó està a gust amb el test.
5) Dir-li que pot preguntar dubtes en qualsevol moment, però això no vol dir que se li doni una 

solució a la tasca.

Realització del PRE – TEST:

L’usuari ha d’omplir un formulari, on se li demanen dades personals i dades tècniques.

Realització del TEST:

Primer de tot, s’explica a l’usuari els objectius del test. En aquest cas són els següents:

1- S’han realitzat unes modificacions a la Web Formativa del Coneixement Elàstic que afecten a la 
‘Plana d’Inici de l’Aula’.
Aquestes modificacions s’han fet per millorar els perfils ’professor i alumne’.

2- A causa d’això, la ‘Plana d’Inici de l’Aula’ queda modificada en el menú superior, esquerre i 
pàgina central (web elàstica).

3- Aquesta Plana es personalitza:

 Trobem accessos directes a la Portada i Sortida.
 L’ajuda es personalitza.
 S’afegeixen etiquetes ‘alt’ aclaratories.
 S’eliminen icones i botons redundants.

Se li comenta a l’usuari, que al realitzar les tasques pensi en veu alta, això ens pot ajudar a saber 
com pensa l’usuari durant la realització de les tasques.

Abans de començar li demanem que entri a la Web Formativa del Coneixement Elàstic.

Preguntar-li que comenti en veu alta que li sembla la Portada i els canvis de la nova Plana d’Inici de 
l’Aula.

Anar apuntant el temps que tarda en pensar o recordar (percepció de pensament).

Realització del test d’usuaris
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TASCA 1: Quina eina utilitzaries per obtenir ‘informació perifèrica de nivell 2’ en la Plana 
d’Inici de l’Aula?
(Temps esperat de tasca = 1 minuts)

Solució: A través de l’eina ‘lupa’ (+) que trobarem a la dreta de cada frame d’informació.

TASCA 2: Tens guardat un exercici ‘nº56’ i una nota ‘nº17’ i vols enviar-los a dos dels 
alumnes de la teva aula (perfil professor) / vols enviar la resposta de l’exercici 
‘nº56’ al teu professor (perfil alumne), com ho faries?
(Temps esperat de tasca = 3 minuts)

Solució: Anem a l’apartat ‘comunicación con los alumnos’, escollim l’opció ‘Enviar notas y 
ejercicios a los alumnos de la clase seleccionados’ i seleccionem als dos alumnes 
d’entre tots els que hi ha a la classe. Finalment escrivim el nombre de l’exercici i 
nota que volem enviar i polsem sobre el botó ‘enviar’ (perfil professor).

Obrir l’exercici nº56 del menú esquerre de la plana d’inici, posar el seu nombre i 
títol i després seleccionar l’opció ‘enviar respuesta al professor’ (perfil alumne).

TASCA 3: Tenim un dubte sobre una de les llunes de Neptú ‘Nereida’, on aniries a fer la 
consulta?
(Temps esperat de tasca = 2:30 minuts)

Solució: 1) Hi ha un enllaç en el menú superior de l’aula ‘FAQS’.
2) A ‘ayuda’ també podem buscar informació o fer la consulta.

TASCA 4: Vols imprimir la pàgina elàstica anomenada ‘Los planetas del sistema solar’ i 
després enviar-la al professor (perfil alumne) / a tots els alumnes de la teva aula 
(perfil professor), com ho faries?
(Temps esperat de tasca = 1:30 minuts)

Solució: 1) Mitjançant l’enllaç (metàfora impressora) que trobem al menú superior.

2) Després anem a l’opció ‘enviar al profesor’ (perfil alumne) / ‘enviar página 
elástica a todos los alumnos de la clase’ (perfil professor) de l’apartat 
‘comunicación con los alumnos’.

3) El mateix però en lloc d’escollir l’opció ‘enviar página elástica a todos los 
alumnos de la clase’ (perfil professor), escollir l’opció ‘enviar página elástica a 
los alumnos de la clase seleccionados’ i seleccionar-los tots.

TASCA 5: Vols afegir uns comentaris aclaratoris a l’exercici ‘nº56’ i posteriorment guardar-
lo amb tots els canvis realitzats, com ho faries?
(Temps esperat de tasca = 1:30 minuts)

Solució: Anem al menú esquerre i obrim l’exercici ‘nº56’. Escollim l’opció ‘importar’ i 
seleccionem el fitxer amb els comentaris aclaratoris que volem afegir a l’exercici. 
Després anem a la icona ‘guardar’ (metàfora amb una rodona vermella) per 
enregistrar els canvis realitzats.

Realització del POST – TEST:

Realització del test d’usuaris
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5.3. Realització del formulari Post test d’usuaris
Aquest test es realitza en la ‘zona qüestionaris’ del laboratori d’usabilitat i es fa omplir a 
l’usuari ‘un cop finalitzada la realització del test d’usuaris’.

Se li dóna aproximadament cinc minuts per omplir-lo, però el temps es pot allargar si es 
comença a discutir algun punt del test, al ser preguntes obertes.

El disseny d’aquest formulari va en relació amb les dades que es volen obtenir, que en 
aquest cas és el ‘grau de satisfacció’ després de la realització del test d’usuaris.

Disseny del formulari POST test d’usuaris

PROJECTE ‘Usabilitat en les Webs Elàstiques Formatives’

3ª fase: Test amb Usuaris
Perfil Usuari:

NOM:
Formulari POST- TEST

NOTA: Qualsevol dubte que tinguis pots consultar-li al monitor del test.

1. Què penses de les millores realitzades a la nova Web Formativa del Coneixement Elàstic pels perfils 
‘professor i alumne’?

a) Integració de les aplicacions necessàries de Suport a l’Aula.

b) Millores de la Navegació dins l’Aula (estils i formats dels enllaços i de les eines de Navegació).

c) Accessos directes a ‘la portada del Coneixement Elàstic’ i ‘les aplicacions de comunicació amb els 
alumnes’ amb els seus recursos corresponents.

2. Per on entres a l’Aula normalment ?

a) Accés directe a la plana d’inici. b) Portada del Coneixement Elàstic

3. Trobes a faltar alguna eina (aplicació) o informació a l’Aula?

4. Com valores aquest procés de personalització de la Web Formativa del Coneixement Elàstic?

ZONA QÜESTIONARIS

-2 QÜESTIONARIS (INICI,FINAL)
-1 BOLI
-1 CADIRAPORTA

Realització del formulari Post test d’usuaris
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5.4. Generació del 2on informe (Resultat dels Test d’Usuaris)

Un cop el responsable del projecte rep tots els documents entregats pels monitors, comença 
l’etapa d’anàlisi dels test d’usuaris.

El responsable del projecte, analitza tots els documents, i genera un segon informe amb els 
resultats obtinguts de la realització de les tasques per part dels usuaris i dels resultats del 
Pre i Post test.

5.4.1. Descripció dels resultats del test per tasques

 Anàlisi de l’escenari:
PLANA D’INICI DE L’AULA

Se’ls hi demana als usuaris que naveguin una mica per la ‘plana d’inici de l’aula’ i 
comentin si troben algun canvi respecte a la seva plana d’inici.

- Accés directe a la ‘portada del coneixement elàstic’ (pàgina principal):

Tots s’adonen que s’ha afegit el ‘logo’ del Coneixement Elàstic a la part superior 
esquerra de la ‘plana d’inici de l’aula’ per tal d’evitar 
que la imatge publicitària que havia del ‘Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte’ lluiti amb la informació 
principal, captant l’atenció de l’usuari.

Per altra banda, solament dos dels quatre usuaris del perfil ‘professor’ s’adonen que 
aquest ‘logo’ és clicable i que serveix per tornar a la ‘portada’ del Coneixement 
Elàstic com l’opció inici, en canvi els altres dos usuaris del perfil ‘professor’ i els 
tres del perfil ‘alumne’ no s’adonen de l’existència d’aquest accés directe.

- Personalització de ‘l’ajuda’ pel perfil ‘professor i alumne’:

En aquest primer anàlisi, cap dels usuaris s’adona del canvi de ‘l’ajuda’ 
personalitzada per als dos perfils ‘professor i alumne’ tot i que tots fan scroll22 de la 
plana d’inici. Hem de tenir en compte que és important pensar en fer una ‘ajuda’
més específica, ja que amb una ajuda molt general, pocs problemes es solucionen.

- Rutina de treball a la Web Elàstica Formativa:

Aprofitant que teníem als usuaris a la plana d’inici, se’ls hi va preguntar quina era la 
seva rutina de treball dins la Web Formativa del Coneixement Elàstic.

22 tècnica que permet a l’usuari accedir a tota l’amplitud d’una pàgina, fent desplaçaments verticals de dalt a 
baix ‘scroll vertical’ o d’esquerra a dreta ‘scroll horitzontal’ a través d’unes barres laterals.

CONOCIMIENTO
ELÁSTICO

Generació del 2on. informe (Resultat del Test d’Usuaris)
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Dos dels tres alumnes, el primer que fan és anar als accessos directes dels Exercicis 
que es troben en el menú esquerre de la Plana d’Inici i enviar totes les respostes al 
professor. L’altre alumne, en canvi, consulta l’ajuda, les FAQS23 i les pàgines 
elàstiques abans de contestar els exercicis, ja que necessita la consciència d’estar 
ben informat.

Tres dels quatre professors el que fan primer és redactar tots els exercicis i notes per 
després enviar-los als alumnes de la seva aula (per a no equivocar-se cada exercici 
tindrà un títol i un nombre que el referenciarà), finalment envien les pàgines 
elàstiques. L’altre professor, que està més experimentat amb la navegabilitat 
d’aquest tipus de web, primer envia les pàgines elàstiques als seus alumnes i després 
redacta i envia els exercicis.

- Icona ‘candado obert’:

Quatre dels set usuaris s’adonen de la presència de la icona en forma de candado 
obert ‘web elàstica desprotegida’ i entenen perquè serveix (els permet portar a la 
pràctica la navegabilitat i ordenació per les webs elàstiques, ocultar, mostrar i 
canviar la informació, obtenir informació de nivell 2, treballar amb frames de 
diferents tipus de dades...).

Els altres tres usuaris, no tenen cap idea de què potser aquesta icona, entre ells hi ha 
un usuari del perfil ‘professor’.

- Informació de l’aula i el perfil d’usuari:

Tots els usuaris són capaços de diferenciar dintre de quina ‘aula’ estan, el seu nivell 
d’estudis, el tema de l’aula que estant consultant i el perfil d’usuari al qual 
pertanyen.

De lo contrari, pot provocar que un professor amb més d’una aula tingui problemes 
per diferenciar-les o que un alumne que està matriculat a més d’un curs no sàpiga en 
quin es troba navegant en aquells moments.

23 Sigles de (Frequently-Asked Questions). Són les preguntes més freqüents, i les seves respostes, sobre el 
tema principal del lloc web.

Aula

Nivell Tema Perfil

Aula

Nivell Tema Perfil

perfil professor perfil alumne

Generació del 2on. informe (Resultat del Test d’Usuaris)
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Respecte al títol de l’aula, tots el troben, però hi ha una queixa general de que no es 
veu fàcilment, tot i que es troba en una posició preferencial de l’aula.
Aquest problema ja va sorgir en el Test Heurístic, on es va destacar que la cromàtica 
utilitzada per representar el títol de l’aula no era l’idoni.

- Eines de seguiment de l’aula:

Com teníem els professors a l’aula, vam aprofitar per saber quina opinió tenien de 
l’apartat ‘comunicación con los alumnos’, eina amb varies aplicacions que permeten 
posar en contacte el professor amb els seus alumnes.

Dels quatre professors avaluats, tres utilitzen totes les 
aplicacions disponibles d’aquest apartat amb més o menys 
regularitat i creuen que és un bon mètode per poder estar en 
contacte amb els seus alumnes.

L’altre professor solament utilitza les aplicacions ‘enviar notas y ejercicios a todos 
los alumnos de la clase’ y ‘enviar notas y ejercicios a los alumnos de la clase 
seleccionados’, les altres opcions no les coneix.

- Conclusions de l’anàlisi de l’escenari:

 La causa principal de què hagi un professor que no utilitza l’apartat ‘comunicación 
con los alumnos’ al complert i que no conegui les aplicacions ‘enviar página 
elástica a todos los alumnos de la clase’ y ‘enviar página elástica a los alumnos de 
la clase seleccionados’ és degut a que tots els professors menys un utilitzen la 
resolució de pantalla superior a 800 x 600 píxels, això provoca que aquest usuari no 
tingui visió o tingui poca visió de les opcions que desconeix del menú superior de la 
plana d’inici. Aquestes opcions no es tracten correctament i en els anàlisis heurístics 
aquest punt va sorgir com a crític.

 Per altra banda, també ens hem trobat en el cas de dos alumnes que no han pogut 
accedir a les FAQS, arbre cronològic ni bibliografia i sobretot i molt important 
l’opció ‘enviar al professor’, ja que aquestes opcions queden ocultes degut al 
mateix problema d’abans.

 Tots els usuaris estan d’acord que l’accés directe a la portada pot ser una bona eina 
com a opció d’inici.

800 x 600

800 x 600

Comunicación con los alumnos

Generació del 2on. informe (Resultat del Test d’Usuaris)
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 La majoria dels usuaris han tingut problemes al principi per saber què signifiquen 
els símbols (alumnes seleccionats), (exercicis i notes), (molla elàstica) ja 
que en cap lloc de l’aula s’explica què són i per què serveixen, ni a l’ajuda. Hem 
deduït que gràcies a les etiquetes ‘alt’ i a base d’anar provant i equivocant-se s’han 
adonat del què representen.

Em de pensar que, si un alumne nou vol fer preguntes o enviar les respostes dels 
seus exercicis al professor o si un professor vol redactar un exercici o nota, el frame 
esquerre és la seva eina principal i, si posem icones d’aquest tipus i no s’indica què 
signifiquen, els estem posant dificultats innecessàriament, tot i que al final acabaran 
per aprendre el que signifiquen.

Tasca 1:  Quina eina utilitzaries per obtenir ‘informació perifèrica de nivell 2’ en la 
plana d’inici de l’aula?

Primer de tot hem de dir que la navegabilitat i ordenació de l’àrea central (web elàstica) és 
la mateixa tant per als ‘professors’ com per als ‘alumnes’, ambdós perfils tenen els 
mateixos privilegis en aquesta àrea de la web.

Dels set usuaris, sis realitzen amb èxit aquesta tasca, tots van destacar la (lupa +) com una 
ajuda per destacar els frames de nivell 1 que donen accés a un segon nivell d’informació.

A través de ‘l’eina lupa (+)’ que troben a la dreta de cada frame d’informació, accedeixen a 
una llista d’enllaços que criden a una nova informació de nivell 2 que amplia la informació 
de nivell 1. L’usuari pot tornar fàcilment a l’estat bàsic de la combinació i començar de nou 
a explorar altres dades.

Al seleccionar un enllaç, es genera immediatament un nou frame per sota del frame a partir 
del qual s’ha fet la selecció.

Links a altres dades desde una franja de nivell 1

Generació del 2on. informe (Resultat del Test d’Usuaris)
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L’altre usuari va provar de buscar informació perifèrica de nivell 2 a través de l’eina ull 
(ocultar/mostrar informació), però un cop allà es va adonar de què allò no podia ser, perquè 
el que feia aquella eina era amagar o visualitzar el frame d’informació escollit i no pas 
ampliar la informació amb un segon frame.

Aquest usuari no va acabar correctament la tasca i va decidir anar a l’ajuda, com sol fer 
habitualment, per tal d’averiguar com obtenir informació perifèrica de nivell 2.

Tasca 2:  Tens guardat un exercici ‘nº56’ i una nota ‘nº17’ i vols enviar-los a dos dels 
alumnes de la teva aula (pefil professor) / vols enviar la resposta de 
l’exercici ‘nº56’ al teu professor (perfil alumne), com ho faries?

Quasi tots els professors van trobar l’aplicació adequada sense cap problema.

Tres d’ells ho aconsegueixen fent un scroll de la plana d’inici. Una vegada localitzat 
l’apartat ‘comunicación con los alumnos’ passen el punter del ratolí per sobre de cada 
funció per tal de veure el missatge d’ajuda que apareix descrivint què és cada cosa i arriben 
a la conclusió que l’aplicació ‘enviar notas y ejercicios a los alumnos de la clase 
seleccionados’ és l’adequada per a realitzar la tasca proposada.

Recordem que la proposta d’afegir el títol aclaratori ‘comunicación con los alumnos’ i els 
comentaris per a cada funció (etiquetes ‘alt’) va sorgir en l’avaluació heurística feta pels 
experts.

L’altre professor prefereix consultar l’ajuda abans de donar un 
pas en fals. Aquest usuari te molts dubtes amb les icones 
d’aquest apartat: (molla elàstica) i (exercicis 
i notes) i no sap quina de totes les aplicacions de l’apartat 
‘comunicación con los alumnos’ és la correcta per a realitzar la 
tasca, així que decideix buscar a l’ajuda per estar segur abans 
de fer res.

Pantalla que apareix als usuaris quan troben l’aplicació adequada per realitzar la tasca:

Aplicació ‘enviar notas y ejercicios a los alumnos de la clase seleccionados’

Comunicación con los alumnos

Generació del 2on. informe (Resultat del Test d’Usuaris)
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A continuació seleccionen als dos alumnes, als que han d’enviar la nota i exercici, d’entre 
tots els que hi ha a l’aula (pas 1).

Després posen el nombre de l’exercici i nota que volen enviar (exercici ‘nº56’, nota ‘nº17’) 
en les caselles corresponents (pas 2) i polsen el botó ‘enviar’ (pas 3).

Els tres alumnes també aconsegueixen portar a terme la tasca amb èxit.

Aplicació ‘enviar notas y ejercicios a los alumnos de la clase seleccionados’

pas 1 pas 2

pas 3

pas 3, missatge de confirmació

pas 1, posar el nombre de l’exercici
pas 2, acceptar

Generació del 2on. informe (Resultat del Test d’Usuaris)

Missatges de confirmació
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Tasca 3:  Tenim un dubte sobre una de les llunes de Neptú ‘Nereida’, on aniries a fer 
la consulta?

Quatre dels set usuaris, dos ‘professors’ i dos ‘alumnes’, utilitzen l’enllaç ‘ayuda’ per fer la 
consulta sobre la lluna de Neptú i acaben trobant el que buscaven però, el temps que 
dediquen en aquesta tasca és superior al previst.

En canvi, els altres tres usuaris, opten per fer una cerca més selectiva. Primer comproven 
que estan a l’aula (mirant el menú superior), després seleccionen del temari l’opció ‘los 
planetas del sistema solar’ (recordem que l’opció que hi ha al menú per defecte és la 
primera ‘¿qué es un sistema solar?’).

Una vegada situats en el tema corresponent, un dels usuaris se’n va directament a les 
FAQS, en canvi els altres dos, primer fan un escaneig de les webs elàstiques que tracten 
sobre el tema però, al adonar-se que allí no troben res, també acaben optant per les FAQS 
com l’altre usuari, on per fi troben la informació desitjada sobre la lluna de Neptú Nereida.

Tasca 4:  Vols imprimir la pàgina elàstica anomenada ‘Los planetas del sistema solar’ 
i després enviar-la al professor (perfil alumne) / a tots els alumnes de la 
teva aula (perfil professor), com ho faries?

Tots els usuaris, menys un alumne en concret, han pogut ‘imprimir la pàgina elàstica’.

Primer de tot es situen en el tema ‘los planetas del sistema solar’ per tal de poder 
visualitzar la web corresponent i després usen la icona de la impressora, situada en el 
menú superior de la plana d’inici, per tal d’imprimir la pàgina actual.

FAQS: Preguntes freqüents i curiositats
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L’alumne que no ha pogut imprimir la pàgina elàstica està acostumat a l’antiga plana 
d’inici i per això no s’adona de la presència de la impressora que s’ha afegit per poder 
realitzar aquesta acció (aquest problema va sorgir a l’avaluació heurística).

 Enviar la pàgina elàstica al professor (aquesta tasca correspon al perfil alumne)

Una vegada els alumnes ja estan situats en la pàgina elàstica ‘los planetas del sistema 
solar’, el què han de fer és enviar-la al professor.

Els resultats d’aquesta tasca són força positius ja que amb el scroll de la plana d’inici fet 
anteriorment en la tasca 2, els usuaris ja estan més familiaritzats amb les aplicacions i 
saben més o menys on es troben. Aquest cop tenen menys problemes per trobar 
l’aplicació adequada i el temps esperat per realitzar la tasca es redueix força.

L’únic problema que ha sorgit ha estat un alumne amb una resolució de 800 x 600 el 
qual tenia poca visió de les opcions del menú superior de la plana d’inici i no va poder 
localitzar l’aplicació ‘enviar al profesor’.

Missatge de confirmació que apareix als ‘alumnes’ quan troben l’aplicació adequada 
‘enviar al profesor’ per realitzar la tasca:

 Enviar la pàgina elàstica a tots els alumnes de la teva aula (aquesta tasca correspon al 
perfil professor)

En els professors també es dona un cas semblant. Dos d’ells troben de seguida 
l’aplicació necessària ‘enviar página elástica a todos los alumnos de la clase’ ja que 
han assolit certa experiència amb l’ús i aplicacions de la plana d’inici durant la tasca 2.

Missatge de confirmació que apareix als ‘professors’ quan troben l’aplicació adequada 
‘enviar página elastica a todos los alumnos de la clase’ per realitzar la tasca:
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Hi ha un professor que al principi s’equivoca d’aplicació i escull l’opció ‘d’enviar notas y 
ejercicios a todos los alumnos de la clase’ enlloc ‘d’enviar página elástica a todos los 
alumnos de la clase’.

Es veu que va confondre el significat de les icones (molla elàstica) i (notes i 
exercicis) però, si hagués llegit els missatges d’ajuda ‘alt’ que es mostren al passar el ratolí 
per sobre de cada aplicació això no li hagués passat (aquest problema va sorgir a 
l’avaluació heurística).

L’altre professor va realitzar la tasca satisfactòriament però, enlloc d’utilitzar l’aplicació 
‘d’enviar página elástica a todos los alumnos de la clase’ va escollir l’opció ‘d’enviar 
página elástica a los alumnos de la clase seleccionados’ i després els va seleccionar a 
‘tots’.

El camí que ha escollit aquest últim usuari també és correcte però, d’aquesta forma ha de 
seleccionar tots els alumnes, un per un, i això comporta un augment en el temps per 
realitzar la tasca. 

Tasca 5:  Vols afegir uns comentaris aclaratoris a l’exercici ‘nº56’ i posteriorment 
guardar-lo amb tots els canvis realitzats, com ho faries?

Aquesta és la tasca més problemàtica. Dos professors i dos alumnes tenen molts dubtes, no 
coneixen bé les icones ni el què signifiquen i no saben si donen les passes adequades per 
portar a terme la tasca. Aquests usuaris necessiten una ajuda extra i per això recorren a 
l’apartat ‘ayuda’, al final acaben realitzant la tasca amb èxit.

Primer de tot van al menú esquerre i obren l’exercici ‘nº56’. Escullen l’opció ‘importar’, 
seleccionem el fitxer amb els comentaris aclaratoris que volen afegir a l’exercici i finalment 
seleccionen la icona ‘guardar’ (metàfora amb una rodona vermella) per enregistrar els 
canvis realitzats.

Els altres tres usuaris es donen per vençuts i acaben abandonant la tasca. Dos no troben la 
informació necessària a l’apartat ‘ayuda’ i l’altre es cansa de seguir provant després de 
fallar varis intents.

Enviar ‘notes i exercicis’ a tots els alumnes de la classe Enviar ‘pàgina elàstica’ a tots els alumnes de la classe
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5.4.2. Resultats dels formularis Pre i Post test d’usuaris

 Formulari PRE test d’usuaris:

Anys d’experiència a la Web Formativa del Coneixement Elàstic?

USUARI / 
ANYS USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

8 anys 7 anys 3 anys 4 anys 2 anys 5 anys 2.5 anys

Anys d’experiència amb la interfície avaluada?

USUARI / 
ANYS USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

2 anys 1 any 2 anys 1.5 anys 1.5 anys 3.5 anys 2 anys

Quantes hores al dia utilitzes la Web Formativa del Coneixement Elàstic?

USUARI /
HORES USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

1h:30minuts 3-4 hores 2h:30minuts 1h 1h:30minuts 30 minuts 1h:30minuts

Des d’on et connectes (Casa, feina, etc...)?

USUARI / 
LOCALITZACIÓ USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

Casa, feina Casa Casa, 
Universitat Universitat Feina Casa Universitat, 

feina
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Quin tipus de connexió a Internet utilitzes (mòdem, ADSL, cable, etc...)?

USUARI / 
CONNEXIÓ USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

Mòdem, 
ADSL ADSL Mòdem, 

ADSL Mòdem Cable Mòdem Cable, 
ADSL

Quin sistema operatiu utilitzes (Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Linux)?

USUARI / 
S.O. USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

Windows 
2000, 

Windows 98

Windows 
Me

Windows 98, 
Windows XP

Linux 
(RedHat)

Windows 
2000 Windows XP

Linux 
(RedHat), 
Windows 

NT

Resolució del monitor utilitzada (800x600, 1024x768, 1152x864, etc...) ?

USUARI / 
RESOLUCIÓ USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

800 x 600, 
1152 x 864 800 x 600 1024 x 768, 

800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1152 x 864, 
1024 x 768

Navegador utilitzat (Internet Explorer, Netscape, Opera, etc...)?

USUARI / 
NAVEGADOR USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

Internet 
Explorer, 
Netscape

Internet 
Explorer

Mozilla, 
Netscape

Internet 
Explorer

Netscape 
Navigator 4

Internet 
Explorer

Opera, 
Mozilla
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 Formulari POST test d’usuaris:

1. Que penses de les millores realitzades a la nova Web Formativa del 
Coneixement Elàstic pels perfils ‘professor i alumne’?

a) Integració de les aplicacions necessàries de Suport a l’Aula.

USUARI 1: Perfecte.
USUARI 2: És una bona proposta.
USUARI 3: Més accessibilitat que abans.
USUARI 4: Molt útil per guanyar temps.
USUARI 5: Canvis útils.
USUARI 6: Seria útil.
USUARI 7: No les utilitzo.

b) Millores de la Navegació dins l’Aula (Estils i formats dels enllaços i de les 
eines de Navegació).

USUARI 1: No les he percebut gaire.
USUARI 2: Correcte.
USUARI 3: No veig moltes diferencies.
USUARI 4: Correcte.
USUARI 5: Important tenir un bon estil.
USUARI 6: No les he percebut gaire.
USUARI 7: Sempre és bo.

c) Accessos directes a ‘la portada del Coneixement Elàstic ’ i ‘les aplicacions 
de comunicació amb els alumnes’ amb els seus recursos corresponents.

USUARI 1: Molt adequat. L’accés a les aplicacions de comunicació pot facilitar la 
comunicació amb els alumnes.

USUARI 2: Em semblen molt oportunes les millores.

USUARI 3: Accés directe positiu, molt visual i de fàcil accés.

USUARI 4: Crec que l’accés directe a la portada del Coneixement Elàstic és molt útil.

USUARI 5: Molt útil, el faig servir.

USUARI 6: Molt útil, el faig servir.

USUARI 7: Molt positives.
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2. Per on entres a l’Aula normalment?

a) Accés directe a la plana d’inici.
b) Portada del Coneixement Elàstic

USUARI / 
ENTRADA AULA USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 USUARI 4 USUARI 5 USUARI 6 USUARI 7

a a a , b a a , b a a

3. Trobes a faltar alguna eina (aplicació) o informació a l’Aula?

USUARI 1: No.
USUARI 2: No.
USUARI 3: No.
USUARI 4: No.
USUARI 5: No.
USUARI 6: No.
USUARI 7: Agenda del Professor.

4. Com valores aquest procés de personalització de la Web Formativa del 
Coneixement Elàstic?

USUARI 1: Molt positivament.
USUARI 2: Força positiu.
USUARI 3: Bé.
USUARI 4: Positivament.
USUARI 5: Positiu.
USUARI 6: Útil.
USUARI 7: Molt bé.
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5.4.3. Anàlisi numèric del test d’usuaris

TEMPS EN CADA TASCA (en segons)

TASCA 1
(1 minut)

60 seg

TASCA 2
(3 minuts)

180 seg

TASCA 3
(2:30 minuts)

150 seg

TASCA 4
(1:30 minuts)

90 seg

TASCA 5
(1:30 minuts)

90 seg

Anàlisi de l’escenari:
“Plana d’Inici de 

l’Aula”

PROFESSOR 1 42 318 134 218 97 275
PROFESSOR 2 34 176 328 67 185 183
PROFESSOR 3 50 183 146 103 201 309
PROFESSOR 4 10 205 281 79 70 241

ALUMNE 1 43 142 135 87 162 374
ALUMNE 2 76 130 183 193 81 167
ALUMNE 3 10 104 240 54 249 262

Aquestes variables quantitatives van força bé per mostrar els resultats numèricament i amb 
mode de gràfiques. Però els resultats més valorats són els qualitatius, ens referim a 
l’explicació detallada del test d’usuaris.

Nota: Hi ha tasques que poden variar considerablement respecte al temps estimat per ella, 
això es degut a possibles interrupcions de l’usuari en forma de preguntes cap al monitor de 
test.
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% DE LA TASCA COMPLETADA

TASCA 1
(1 minut)

60 seg

TASCA 2
(3 minuts)

180 seg

TASCA 3
(2:30 minuts)

150 seg

TASCA 4
(1:30 minuts)

90 seg

TASCA 5
(1:30 minuts)

90 seg

Anàlisi de l’escenari:
“Plana d’Inici de 

l’Aula”

PROFESSOR 1 100 0 100 0 100 100
PROFESSOR 2 100 100 100 100 0 100
PROFESSOR 3 100 100 100 100 0 100
PROFESSOR 4 100 100 100 100 100 100

ALUMNE 1 100 100 100 100 100 100
ALUMNE 2 0 100 100 0 100 100
ALUMNE 3 100 100 100 100 0 100

Nota: Com es pot veure en aquesta taula de resultats, només s’han tingut en compte les 
tasques aconseguides amb un 100% d’èxit completat. 

S’ha pres aquesta restricció per poder veure clarament on podíem trobar els problemes 
d’usabilitat. Els valors d’aquesta taula estan reforçats amb els resultats qualitatius obtinguts 
i comentats amb anterioritat.

MITJA DEL TEMPS EN CADA TASCA (EN SEGONS)
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% DE LA TASCA COMPLETADA
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6. Fase 5

6.1. Generació de maquetes finals

En aquest punt del projecte, ja tenim prou informació obtinguda tant de l’anàlisi Heurístic 
com del Test d’usuaris per definir el nostre pla d’acció a dur a terme.

Amb un pla d’acció ens referim a la realització d’unes maquetes24 amb unes propostes de 
millora del web avaluat, i la conseqüent argumentació detallada de tots els canvis o millores 
proposats.

Cal destacar que no hi ha millor argumentació que “l’usuari”, amb això ens referim que si 
s’ha seguit una metodologia correcta, totes les millores proposades estaran argumentades al 
arribar al disseny de maquetes, tant pels resultats de l’anàlisi Heurístic com del Test 
d’usuaris.

Les maquetes utilitzades en un test d’usuaris poden ser de molts tipus. Poden ser simples 
maquetes fetes en paper o amb PowerPoint, o maquetes fetes en Html.

En aquest projecte, les maquetes s’han realitzat amb la tecnologia de programació 
JavaScript i Html, que és la tecnologia que utilitza la nova Web Formativa del 
Coneixement Elàstic.

Hem realitzat una maqueta de ‘la Plana d’Inici de l’Aula’, on es plasmen tots els canvis 
proposats pel ‘resum de l’anàlisi Heurístic’ i pel ‘resultat del test d’usuaris’ respecte a les 
noves necessitats dels perfils ‘alumne’ i ‘professor’.

A continuació es mostren les diferents maquetes proposades que s’han generat en aquest 
projecte.

24 Una maqueta és un diagrama gràfic que permet apreciar clarament la organització del contingut de la 
pàgina. És una eina molt pràctica per administrar grans webs amb molt de contingut. Per tant, el seu avantatge 
principal és que són fàcils de crear i fàcils i ràpides de modificar.

Generació de maquetes finals
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Proposta de Plana d’Inici de l’Aula personalitzada per a 
Professors

CONOCIMIENTO
ELÁSTICO

Desconexión
Comunicación con los alumnos

explorar

S’afegeix un accés directe a la 
PORTADA del Coneixement Elàstic

Pàgina principal - PORTADA

El menú esquerre es 
manté igual que per la 
resta d’usuaris del Web 

S’afegeix un títol aclaratori, visible 
només per als professors on 

s’organitzen totes les aplicacions 
de comunicació amb els alumnes

Perfil professor

Substituir la icona de sortida per 
un altre botó més visual i més 
separat de les altres opcions 
dintre del menú horitzontal

Hem inclòs 
en els botons 

i icones 
atributs ‘ALT’ 

amb text 
alternatiu de 
forma que el 

professor 
sàpiga què 

és cada cosa 
simplement 
passant el 
ratolí per 

sobre

Es necessari guardar el model de la 
pàgina elàstica en Din-A4 i dividir el 
document en la quantitat de pàgines 
necessàries per a que encaixin amb 

aquest format

Eliminem el botó que havia al costat 
de l’ull (icona redundant) ja que la 

metàfora de l’ull fa més fàcil a 
l’usuari la comprensió de la funció 

‘ocultar / mostrar informació’.

Quan obrim 
l’exercici ‘69’ o 
alguna imatge 

de la web 
elàstica ho 

farem sense 
ocupar tota la 

pantalla ni 
segrestant el 
navegador a 

l’usuari

Activar per defecte la primera 
opció de la llista i la més 

important
Eliminar el botó ‘Final de Sesión’ (redundant)

L’apartat ‘Ayuda’ hauria de ser 
personalitzat per cada tipus 

d’usuari (professor/alumne) i el 
manteniment d’aquest apartat 

seria tasca del Gestor
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Proposta de Plana d’Inici de l’Aula personalitzada per a 
Alumnes

CONOCIMIENTO
ELÁSTICO

Desconexión

S’afegeix un accés directe a la 
PORTADA del Coneixement Elàstic

Perfil alumne

Substituir la icona de sortida per 
un altre botó més visual i més 
separat de les altres opcions 
dintre del menú horitzontal

Hem inclòs 
en els botons 

i icones 
atributs ‘ALT’ 

amb text 
alternatiu de 
forma que 
l’alumne 

sàpiga què 
és cada cosa 
simplement 
passant el 
ratolí per 

sobre

Hem afegit la metàfora de la 
impressora per que l’alumne 

també pugui imprimir les seves 
pàgines elàstiques

Eliminem el botó que havia al costat 
de l’ull (icona redundant) ja que la 

metàfora de l’ull fa més fàcil a 
l’usuari la comprensió de la funció 

‘ocultar / mostrar informació’.

Activar per defecte la primera 
opció de la llista i la més 

important
Eliminar el botó ‘Final de Sesión’ (redundant)

L’apartat ‘Ayuda’ hauria de ser 
personalitzat per cada tipus 

d’usuari (professor/alumne) i el 
manteniment d’aquest apartat 

seria tasca del Gestor

Pàgina principal - PORTADA
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7. Fase 6

7.1. Generació d’informes finals

Finalment arribem a l’última fase del projecte.

En aquesta fase, es fa la recopilació de tots els informes redactats fins al moment en el 
projecte, i es genera un informe final. En aquest informe final trobarem el següent:

1. Les conclusions obtingudes dels dos informes redactats durant el projecte, aquests 
són:

a) 1er informe (Resultat dels Heurístics).
b) 2on informe (Resultat dels test d’usuaris).

2. Les decisions preses conjuntament amb el responsable del projecte, d’aquí es genera 
el pla de treball a seguir per posar en producció les conclusions i les millores 
obtingudes.

En resum, les millores seran implementades gradualment, ordenades per prioritat i sempre 
tenint en compte la seva dificultat tecnològica.

8. Conclusions

La finalitat d’aquesta metodologia ha estat aconseguir que les futures aplicacions 
implementades a la Web Elàstica Formativa integrin en el seu procés de creació 
l’experiència d’usuari com a punt destacat.

Aquest projecte ha servit, per formar a molts departaments dins la Web Formativa al 
respecte de tot el món de l’experiència d’usuari, usabilitat i l’arquitectura de la informació.

Per dur a terme aquesta metodologia s’ha creat un laboratori d’usabilitat que facilitarà la 
feina de futurs estudis.

A nivell personal, aquest projecte m’ha permès posar en pràctica i millorar els meus 
coneixements en el món de la consultoria especialitzada en experiències d’usuari, usabilitat 
i arquitectura de la informació.

A nivell professional, ha estat molt interessant haver dut a terme un projecte com aquest, el 
qual m’ha permès conèixer totes les fases del cicle de vida d’un projecte, i com treballar 
amb recursos limitats.

També m’ha servit per conèixer a molta gent i relacionar-me amb ella, això m’ha ajudat a 
millorar les meves habilitats comunicatives i la meva disposició de treballar en equip.

Generació d’informes finals i conclusions
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Glossari
 Actiu/va: finestra o icona que s’està utilitzant actualment o què està seleccionada. 

Solament pot estar activa una icona o finestra en un temps donat. La següent tecla que 
es polsi o la següent comanda que s’esculli, tindran efecte sobre la finestra o icona que 
estiguin actius.

 Aplicació: programa utilitzat per a realitzar un determinat treball.

 Desconnexió: marca la finalització de la comunicació entre el modem de l’usuari i el de 
l’altre extrem.

 E-mail: Electronic Mail (correu electrònic). És la denominació global que es dóna a 
l’intercanvi de missatges en un servei telemàtic en línia. En internet s’utilitza per 
intercanviar missatges, programes fonts, anuncis, articles, etc., entre usuaris de la xarxa.

 Explorer: Microsoft Internet Explorer. Navegador de l’empresa Microsoft que, a partir 
de Windows 98, va integrat al sistema operatiu.

 FAQ: Frequently-Asked Questions. Les preguntes més freqüents (i les seves respostes) 
sobre el tema principal d’un lloc web.

 Frame: Els frames o ‘marcos’ en castellà, són una manera de partir la pàgina en 
diferents espais independents els uns dels altres, de forma que en cada espai es col·loqui 
una pàgina diferent amb un fitxer HTML distint.

 Heurístic, algoritme: un algoritme heurístic és un procediment de cerca de solucions 
quasi òptimes a un cost computacional raonable sense ser capaç de garantitzar la 
factibilitat de les solucions utilitzades ni determinar a quina distància de la solució 
òptima ens trobem. Per exemple, qualsevol anàlisi clínic és una heurística. Ningú té un 
100% d’exactitud en els seus resultats.

 HTML: és el llenguatge amb el què es defineixen les pàgines web. Bàsicament es 
tracta d’un conjunt d’etiquetes que serveixen per definir la forma en la que presentem el 
text i altres elements de la pàgina.

 Icona: Les interfícies gràfiques d’usuari utilitzen una icona per a representar una acció 
o comanda. Així, una icona representant una impressora substitueix la comanda 
‘imprimir’. Una vegada situat el punter del ratolí sobre la icona i fet un clic o doble clic 
en dita icona, la comanda s’executa.

 ID: Identification (identificació). Nom (real, alies o pseudònim) assignat pel sistema a 
l’ordinador que utilitza un alumne.

 Importar: incorporar un objecte des d’un altre programa.
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 Interfície: dispositiu que permet la connexió de dos elements entre sí, de manera que es 
pugui produir un intercanvi d’informació entre els dos.

 Interfície d’usuari: engloba la forma en la que l’operador interactua amb l’ordinador, 
els missatges que aquest rep en pantalla, les respostes de l’ordinador a la utilització de 
perifèrics d’entrada de dades, etc.

 Interfície gràfica d’usuari: evolució de les interfícies d’usuari que permeten una 
millor i més fàcil interacció amb l’ordinador. Les interfícies gràfiques permeten 
l’aprenentatge intuïtiu dels programes, facilitant i reduint el temps de formació i 
augmentant la productivitat.

 Internet: conjunt de xarxes interconnectades que permeten la comunicació entre els 
més de 30 milions d’usuaris en tot el món que accedeixen a la ‘xarxa de xarxes’. 
L’accés es realitza una vegada obtingut un password que identifica a l’usuari i permet 
accedir a bases de dades de diferents organismes, empreses i entitats en tot el món. Es 
tracta d’una xarxa no comercial, derivada de la que es va crear per connectar a 
universitats i centres d’investigació de tot el món. 

 Java: llenguatge de programació amb el què podem realitzar qualsevol tipus de 
programa. En l’actualitat és un llenguatge molt estès i cada vegada cobra més 
importància tant en l’àmbit d’Internet com en la informàtica general.
Una de les principals característiques per les que Java s’ha fet famós és que és un 
llenguatge independent de la plataforma. Això vol dir que si fem un programa en Java 
podrà funcionar en qualsevol ordinador del mercat.

 Javascript: és un llenguatge de programació utilitzat per crear petits programes 
encarregats de realitzar accions dintre de l’àmbit d’una pàgina web.

 Laboratori d’usabilitat: és un espai especialment adaptat per a la realització del test 
d’usabilitat, permetent poder realitzar còmodament la fase de recollida de dades dels 
participants en el test.

 Link: (enllaç). Imatge o text destacat, mitjançant subratllat o color, que porta a un altre 
sector del document o a una altra pàgina web.

 Linux: sistema operatiu gratuït per computadores personals derivat d’Unix.

 Maqueta: diagrama gràfic que permet apreciar clarament la organització del contingut 
d’una pàgina web. És una eina molt pràctica per administrar grans webs amb molt de 
contingut. Per tant, el seu avantatge principal és que són fàcils de crear i fàcils i ràpides 
de modificar.

 Navegador: programa per recórrer la World Wide Web. Alguns dels més coneguts són 
Netscape Navigator, Microsoft Explorer, Opera i Neoplanet.
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 Microsoft: empresa fundada per Bill Gates. Creadora de Windows i MS-DOS, entre 
altres programes.

 Modem: sigles de la paraula Modulador-Demodulador. És un acoplador que uneix 
l’ordinador amb una xarxa telefònica o altra xarxa de transmissió de dades. En el procés 
d’emissió modula, de forma binària, una senyal i, en la recepció, demodula la senyal 
transmesa i reconstrueix l’original.

 Pàgina Elàstica: Una pàgina elàstica és una eina que permet composar entre el 
professor i els seus alumnes, models de lliçons perfectament adaptades a les necessitats 
i característiques de la classe. Poder gestionar més o menys unitats d’informació d’un 
mateix tema i enriquir els continguts són algunes de les possibilitats que ofereix aquest 
nou sistema.

 Paquet d’inspecció: Un paquet d’inspecció és una col·lecció d’heurístics que ajudaran 
als experts a realitzar l’avaluació heurística.
Aquest paquet està dissenyat per indicar als experts com actuar en la cerca de defectes, 
considerant els perfils d’usuari, els escenaris i diferents àrees a avaluar, de forma que 
puguin adquirir la disposició mental i perspectiva apropiada per interactuar i avaluar 
amb el conjunt total del nostre producte.

 PC: Personal Computer (computadora personal).

 Resolució: indica el nombre de columnes de píxels que poden ser mostrades en una 
pantalla. La resolució es pot mesurar en columnes de píxels: a més resolució, major 
qualitat gràfica.

 Rollover: és una tècnica que utilitza el JavaScript i que ens permet canviar un element 
d’una pàgina (habitualment una imatge gràfica) quan l’usuari passa el ratolí sobre un 
punt concret (com una línia de text o una imatge gràfica).

 Scroll: tècnica que permet a l’usuari accedir a tota l’amplitud d’una pàgina, fent 
desplaçaments verticals de dalt a baix ‘scroll vertical’ o d’esquerra a dreta ‘scroll 
horitzontal’ a través d’unes barres laterals.

 Software: conjunt d’instruccions mitjançant les quals la computadora pot realitzar 
tasques. Els programes, els sistemes operatius i les aplicacions són exemples de 
software.

 Test d’usuaris: prova d’usabilitat que es basa en l’observació i anàlisi de com un grup 
d’usuaris reals utilitza el lloc web, anotant els problemes d’ús amb els que es troben per 
poder solucionar-los posteriorment.

 Usabilitat: és la disciplina que estudia la forma de dissenyar llocs web de forma que els 
usuaris puguin interactuar amb ells de la forma més fàcil, còmoda i intuïtiva possible.
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 Altres documents sobre experiència d’usuari, usabilitat i arquitectura de la 
informació

- Apunts de l’assignatura d’IHO.

- Documents interns de la UOC.

- Curs i guia online d’Introducció a la Interacció Persona-Ordinador: inclou el llibre 
digital d’introducció a la IPO/HCI així com exercicis, transparències i tot tipus de 
materials didàctics, http://griho.udl.es/ipo/index.html
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Annexos

 Annex A:
EXPLICACIÓ DE LES 10 REGLES DE JACOB NIELSEN ACOMPANYADES DE 
LES PREGUNTES QUE ES FORMULA L’EXPERT PER A LA REALITZACIÓ DE 
L’HEURÍSTIC

1. Visibilitat de l’estatus del sistema (arquitectura de la informació i navegació)

El sistema hauria de mantenir sempre informats als usuaris sobre el que està succeint, 
mitjançant una retroalimentació apropiada i en un temps raonable.

Ens hem de fer 3 preguntes:

- On sóc?
- Com he arribat aquí?
- On puc anar?

Recull de preguntes d’exemple d’aquest apartat (CHECKLIST):

 Assegurar-nos que les pàgines tinguin un Títol i indiquin a quina secció pertanyen.

 La navegació recursiva està situada en el menú superior, ens referim com a recursiva a 
les opcions que sempre s’han de tenir presents en el web. Els links que trobem en 
aquest menú són els correctes? Proposar possibles canvis.

 El ‘professor’, per exemple, té accés directe a la seva aula o aules i a les diferents 
funcions que li permetran enviar exercicis o combinacions de webs elàstiques a tots els 
alumnes (o a un alumne en concret), etc. És una bona eina de navegació? Els ‘alumnes’
haurien de tenir també els mateixos accessos directes, uns altres o cap?

 Quan entrem en l’Aula, es carrega directament l’apartat ’Los Planetas del Sistema 
Solar’, és l’opció més òptima? no seria millor carregar per exemple l’apartat ’Què és un 
Sistema Solar?’ O seria millor fer que no es carregués cap apartat i llavors a la pàgina 
d’inici de l’Aula fer un breu text introductori? O carregar els exercicis, notes i webs 
elàstiques automàticament?. Pensar en possibles solucions, per als diferents perfils 
escollits (alumne i professor).

2. Correspondència entre el sistema i el món real

El sistema hauria de parlar el llenguatge de l'usuari, amb paraules, frases i conceptes 
familiars a l’usuari enlloc de termes orientats al sistema. Hem de seguir les convencions del 
món real, fent aparèixer la informació ordenada de forma natural i lògica.
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- S’han d’utilitzar icones i símbols comprensibles per l ’usuari.
- S’ha de parlar a l’usuari amb un llenguatge familiar que entengui.
- S’ha d’ordenar la informació, tal i com l’ordena l’usuari.

Les icones que es fan servir al seguiment de l’aula, són familiars? Són comprensibles? I les 
dels altres apartats?.

Recull de preguntes d’exemple d’aquest apartat (CHECKLIST):

 El menú de la pàgina d’inici de l’aula està ordenat amb lògica tal i com l’ordenaria un 
professor?.

 Els tres blocs que s’utilitzen per estructurar l’Aula són els adequats? I amb l’ordre 
adequat, segons els perfils avaluats (alumne i professor)? Com es que es carrega a 
l’inici de la plana de l’aula l’apartat ‘Los Planetas del Sistema Solar’ si aquest no és la 
primera etiqueta del menú?.

 Dins dels blocs de l’Aula, el títol està relacionat amb el material que hi trobem dins? 

 Els títols dels apartats s’entenen bé? S’utilitza un llenguatge familiar o és massa tècnic?.

3. Control i llibertat de l’usuari

Els usuaris acostumen a escollir funcions del sistema per error i necessitaran una ‘sortida 
d’emergència’ clarament diferenciada per abandonar l’estat no desitjat sense haver de 
passar per un procés llarg i complicat. S’han de facilitar les opcions de ‘desfer i refer’.

Això permet que els usuaris puguin escollir on anar en cada moment.

Recull de preguntes d’exemple d’aquest apartat (CHECKLIST):

 Hi ha opció d’abandonar una acció quan es vol? Botó de sortida? o de Back?

 Es demana confirmació abans de realitzar una operació conflictiva com pot ser 
modificar ‘ID de l’ordinador d’un alumne’, sortir, imprimir una web, enviar un 
exercici, etc.?

 Es tracta bé el tema d’obrir noves finestres per a diferents apartats?, és fàcil tornar a la 
pàgina on s’estava abans d’obrir aquesta nova?

 Si canviem de resolució de la pantalla, es veu igual? La visualització s’adapta a les 
resolucions?
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4. Consistència i respectar estàndards externs i interns de l’Aula

Els usuaris no haurien de preguntar-se si determinades paraules, situacions o accions 
signifiquen la mateixa cosa. Es requereix uniformitat en el site.

 Alguns estàndards :

- Logo a la part superior esquerra de la pàgina principal.

- Link a la pàgina inicial, des de qualsevol nivell de navegació.

- Email de contacte, condicions, avís legal al peu de pàgina.

- Blau subratllat = link, si s’utilitza un altre color com per exemple el blanc, que sigui 
coherent amb els altres links.

- Títols a totes les pàgines.

Recull de preguntes d’exemple d’aquest apartat (CHECKLIST):

 Trobem informació repetida? links amb diferents noms apunten a la mateixa 
informació? per exemple (‘Final de Sesión’ i ‘Otras Herramientas’) .

 Quan s’entra a l’aula, com es posa l’alumne en contacte amb el professor?

 Sempre es pot tornar a la pàgina inicial des de qualsevol nivell de navegació?. Es tracta 
bé aquesta qüestió?. Si la resposta es negativa, com es pot tractar?

 El link de Sortir està situat a la part inferior del menú principal? Està ben indicat? Creus 
que es tracta bé aquesta opció? Hauria de tenir un paper més rellevant?

5. Prevenció d’Errors. Ajuda a l’usuari a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se dels 
errors

Abans de bons missatges d'error, hauríem d’evitar que els errors es produïssin.
Si no es poden evitar, s’ha d’intentar que els missatges d'error es mostrin amb un llenguatge 
pla (sense codis tècnics), que indiqui de forma precisa el problema, construint i suggerint 
una solució.

Inclourem informació d’ajuda fàcil de localitzar, encaminat a tasques dels usuaris, llistant 
els passos exactes que ha de realitzar i controlant l’extensió dels continguts.

- Es tracta bé l’ajuda?
- Es recupera fàcilment a l’usuari?
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Recull de preguntes d’exemple d’aquest apartat (CHECKLIST):

 Si es troba un error, mirarem si es tracta bé i si no es tracta bé, com ho hauríem de 
tractar nosaltres? On s’ha trobat?

 Si s’utilitzen imatges de perill per tractar l’error (per exemple el signe de l’interrogant), 
ho fa correctament? S’entenen les icones?

 Quins camins s’utilitzen per recuperar a l’usuari? L’ajuda a trobar l’error i solucionar-
lo? O només informa i deixa que l’usuari s’espavili?

 Es tracta bé l’apartat d’ajuda al menú fix de la part superior? és fàcil trobar l’ajuda 
necessària en cada moment ? és suficient o és excessiva?

 Creieu que s’hauria de fer una ajuda especialitzada per als perfils de professor, alumne?

6. Reconèixer enlloc de retrocedir

Els objectes, accions i opcions han de ser visibles. L'usuari no hauria de recordar la 
informació d'un lloc per a accedir a un altre. Les instruccions per a l'ús del sistema haurien 
de ser visibles o fàcilment accessibles sempre que fos precís.

Una cosa molt important s’ha de tenir present. L’usuari no llegeix sinó que ‘escaneja’ la 
pàgina.

Recull de preguntes d’exemple d’aquest apartat (CHECKLIST):

 S’utilitzen bé els diferents colors per ressaltar les coses més importants? Degut a que 
l’usuari escaneja la web, així li facilitem la cerca.
Per exemple, quan entrem a la plana d’inici de l’aula (per professors), s’utilitza un color 
taronja per al fons i en canvi el color del fons (per als alumnes) és el verd. És una bona 
relació de colors? I el títol de l’Aula?

 Els colors utilitzats en les taules del exercicis, notes i webs elàstiques són els més 
adequats? S’utilitzen els mateixos colors per a relacionar elements d’un mateix grup? I 
per diferenciar zones dins la web?.

 Les icones o altres elements de la pàgina han estat dissenyats intuïtivament?



Usabilitat en les Webs Elàstiques Formatives  78

7. Flexibilitat i eficiència d’ús

Els acceleradors, inadvertits pels usuaris novells, incrementen sovint la velocitat 
d’interacció per a l’usuari fins a tal punt que el sistema pot donar cobertura tant als usuaris 
experts com als inexperts. Hi ha que permetre als usuaris la possibilitat d’acomodar 
diverses opcions.

8. Disseny estètic i minimalista

El website no ha de contenir informació irrellevant o rarament requerida. Cada fragment 
d'informació irrellevant competeix amb els fragments d'informació rellevant i disminueix la 
seva visibilitat relativa.

S’ha d’evitar la informació irrellevant cenyint-se a lo necessari i imprescindible.

Recull de preguntes d’exemple d’aquest apartat (CHECKLIST):

 Analitzar bé el contingut de les webs analitzades, i si es troba cap element de poca 
rellevància comentar el perquè es creu que sobra.

9. Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se dels errors

Els missatges haurien d’expressar-se en un llenguatge senzill (res de codis), indicant de 
forma precisa el problema i suggerint de forma constructiva una solució.

10. Ajuda i documentació

Encara que l’ideal és que el sistema pugui ser utilitzat sense documentació, pot ser precís 
proporcionar ajuda i documentació. Qualsevol informació hauria de ser fàcil de buscar, 
enfocada en la tasca de l’usuari, amb una llista de passos concrets per desenvolupar i no 
massa extensa.
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 Annex B:
PLANTILLA DEL DOCUMENT ESTRUCTURAT AMB ELS RESULTATS DE 
L’AVALUACIÓ HEURÍSTICA

1. DADES PERSONALS DE L’AVALUADOR

• Nom i Cognoms:
• Correu electrònic:
• Telèfon de contacte:

2. DADES TÈCNIQUES DE L’AVALUACIÓ

• Perfil avaluat:
• Data d’inici de l’avaluació:
• Data final de l’avaluació:
• Hores total utilitzades en l’avaluació:
• Experiència amb la interfície avaluada:
• Sistema operatiu utilitzat:

• Resolució de la pantalla: 
• Software utilitzat (Navegadors, etc.):
• Tipus de connexió utilitzada (mòdem, ADSL, cable, etc.).

3. ORGANITZACIÓ DELS DEFECTES D’USABILITAT

Un informe formal amb els problemes d’usabilitat trobats, ordenats per escenaris, àrees i  grau de severitat.

• PER ESCENARIS:

o Plana d’inici de l’aula (per professors)
Un resum dels problemes d’usabilitat trobats seguint les especificacions donades en l’apartat
Plantilla per la realització de l’anàlisi heurístic.

o Plana d’inici de l’aula (per alumnes)
Un resum dels problemes d’usabilitat trobats seguint les especificacions donades en l’apartat 
Plantilla per la realització de l’anàlisi heurístic.

4. CONCLUSIONS FINALS

La majoria dels informes indiquen la heurística o heurístiques no respectades, 
proporcionant una orientació per a la seva solució.
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 Annex C:
PLANTILLA UTILITZADA PER CONVIDAR ALS USUARIS A LA 
REALITZACIÓ DEL TEST

Hola Nom,

Primer de tot, donar-te la benvinguda al projecte WEB-ELÀSTICA.

El meu nom és, María Sánchez Tortosa, sóc el responsable del projecte.

El projecte WEB-ELÀSTICA, és un projecte que va sorgir de la necessitat de millorar 
l’experiència d’usuari per als alumnes i professors en la nova Web Elàstica del 
Coneixement Formatiu.

Actualment, ens trobem en la quarta fase del projecte el Test amb Usuaris. El que es vol 
aconseguir en aquest punt del projecte és, provar les noves propostes que s’han fet per 
millorar i agilitzar la feina als alumnes i professors.

S’han fet uns estudis molts acurats dels perfils d’usuari que haurien de testar les noves 
propostes per a la nova web, i el teu perfil d’usuari concorda perfectament amb les 
necessitats que buscàvem. Per això et convidem a realitzar un test d’usabilitat per a la 
millora de les necessitats dels professors i alumnes a la Web Formativa..
Aquest test d’usuaris és presencial, s'ha muntat un laboratori d'usabilitat amb cameres per 
poder gravar la sessió de test.

Els tests es realitzaran durant tot el dia de dissabte 6 de novembre a partir de les 10h fins les 
20h a l’av. Generalitat 125, 43500 Tortosa.

Si decideixes participar en aquest estudi d’usabilitat i et van bé aquests horaris posa’t en 
contacte amb mi i et donaré la informació necessària pel mateix.

Si en canvi, estàs interessat en la realització de l’estudi, però aquests horaris no et van bé, 
comunica’m els teus horaris i així ho podrem arreglar.

Les meves dades són les següents:

Email: msanchezto@uoc.edu
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 Annex D:
PLANTILLA UTILITZADA PER EXPLICAR EL TEST ALS USUARIS

Hola Nom,

Primer de tot agrair-te la teva disposició per participar en el projecte WEB-ELÀSTICA.

Et comento una mica de què va el Test d'usuaris.

Primer de tot, és presencial i es realitza a l’av. Generalitat 125, 43500 Tortosa, on s’ha 
muntat un laboratori d'usabilitat.

Consta de tres fases:

1- És omplir un qüestionari.

2- És el test d'usuaris en sí. S'han realitzat millores en la nova web Formativa 
personalitzada per als perfils alumne i professor. El que és vol saber és si aquests canvis 
facilitaran les seves tasques.

3- Aquí el que es demanarà serà l'opinió de l'usuari enfront els nous canvis i possibles 
propostes.

El temps aproximat per la realització del test és 45 min.

Confirma’m els teus horaris possibles per la realització del test, així ens adaptarem a ells.

Gràcies per interessar-te pel projecte.

Atentament, María.

Per qualsevol dubte o suggeriment:

Nom: María Sánchez Tortosa Email: msanchezto@uoc.edu


