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Introducció
• El projecte sorgeix de la necessitat de la

renovació del lloc web de Doctora Leira.
Qui disposa d’un lloc web antiquat, amb
continguts des-actualitzats i aparença
poc atractiva.

• Consisteix en la realització d’una nova
pàgina web amb millor visibilitat i
clarament diferenciada dels
competidors, de caràcter informatiu,
promocional i divulgatiu.

• Per aconseguir aquesta fita, s’ha pensat
en la adaptació d’una plantilla
Wordpress per a la nova web amb un
disseny responsiu i adaptat a dispositius
mòbils.



Objectius i Motivació
• Maquetar i implementar la nova pàgina web corporativa de la clínica dental.

• Facilitar a la clínica dental la possibilitat de gestionar continguts de forma
autònoma.

• Estructura de la web senzilla i funcional.

• Realitzar un disseny responsiu accessible doble A.

• Incrementar la presència de les cerques online mitjançant la optimització del
posicionament a cercadors.

• Conèixer de primera ma tots els passos implicats en el procés de publicació
d’una web i obtenir una visió global sobre aquest tipus de projectes.

• Aplicar els coneixements adquirits durant la realització del Grau en
Multimèdia a nivell de planificació, execució i gestió de projectes multimèdia.



Procés de Treball
• S’ha utilitzat una metodologia de treball en cascada i retro-alimentada, on les

parts posteriors han afectat a les prèvies en millorar o optimitzar funcionalitats,
seguint un procés de millora continua al llarg del projecte.
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Planificació



Pressupost
Tasca Hores estimades Import ( € )

Plantilla eDental WP - 44,72

Instal·lació CMS i implementació de la plantilla 40 600

Càrrega de continguts 8 120

Integració mòdul traducció 8 120

Integració mòdul SEO 8 120

Hosting, trasllat de domini i publicació 2 50

Redacció de la documentació 6 150

Sessió de formació 2 50

Subtotal 1160

21% IVA 243,60

Total 1.403,60

Concepte Import ( € )

Allotjament Junior CDMON 60

Renovació de domini 12,45

Subtotal 72,45

21% IVA 15,21

Total 87,66

Total anual: 1.491,26 €Cost hora = 15€
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Conclusions
• Posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirits al llarg dels estudis del

Grau en Multimèdia.

• Actualitzar-me en totes les eines de treball que intervenen en la creació d’una
web.

• El seguiment d’una correcta planificació ha fet que el projecte hagi estat exitós.

• Ha suposat un gran repte personal i m’ha servit per afrontar amb més seguretat
futurs projectes.

• La majoria de sol·licituds de canvi per el client van poder ser aprovades e
implementades.

• Degut a una demora en la entrega de continguts, va ser necessari modificar l’abast i
no es va publicar la web dintre dels terminis definits.

• He recorregut un llarg camí per arribar fins aquí, tot just el principi d’una nova etapa
d’aprenentatge.
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