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Resum 
 

La societat actual es caracteritza per la facilitat i rapidesa amb la qual podem fer arribar 

missatges als nostres contactes. En contrapartida d’aquesta facilitat per a enviar missatges, 

gairebé tothom rep un allau d’informació i missatges provinents de diferents canals, 

aplicacions i plataformes. Aquest ritme trepidant de la informació, fa que els missatges 

queden soterrats davall d’un allau d’altres missatges, notificacions i altres informacions. En el 

plànol emocional, aquest allau de missatges, i la facilitat amb la que es poden enviar, ha 

desgastat el valor que aquests mateixos missatges tenien en altres èpoques quan 

s’enviaven per altres mitjans tradicionals. 

 

El Treball Final de Màster se centrarà en la realització de la conceptualització i el disseny 

d’interfícies d’una aplicació per a dispositius mòbils. Aquesta aplicació pretén crear un espai 

exclusiu per als missatges d’agraïment amb els quals es vol fer un reconeixement especial a 

alguna persona. El fet d’usar aquest canal, i no qualsevol dels serveis de missatgeria o 

xarxes socials més populars, afegeix al missatge un valor emocional especial. 

 
Abstract 
 

Today's society is defined by the ease and speed with which we can send messages to our 

contacts. In return for this easiness to send messages, almost everyone receives an 

avalanche of information and messages from different channels, applications and platforms. 

This fast-paced information flow means that messages are buried under a flood of other 

messages, notifications and other information. On the emotional level, this mountain of 

messages, and the ease with which they can be sent, has eroded the value of the messages 

that in the past were sent with other traditional media. 

 

This Masters dissertation will focus on an app conceptualization and interface design for 

mobile devices. This app aims to create an exclusive space for messages of gratitude that 

will help to acknowledge someone special. The fact of using this channel, and not any of the 

most popular messaging services or social networks, adds a special emotional value to the 

message sent. 
 

 

Paraules clau 
Conceptualització, disseny, aplicació, dispositius mòbils, pàgina web, agraïment, valor 

emocional, postal digital.  
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Notacions i Convencions 
 

En aquesta memòria s' han utilitzat les següents fonts: · 

• Arial: Tipus de lletra Sans Serif, dissenyada per Robin Nicholas i Patricia Saunders.  

Utilitzada als títols i al cos del document.  

Tamany per al cos del document: 11  

Tamany per a títols: 20, 13 , 10 

Tamany per a títols d’ imatges: 8  

S' ha utilitzat un interlineat de 1,5  
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Capítol 1: Introducció 

1.Introducció/Prefaci 

La meua carrera professional s’ha caracteritzat per la diversitat de llocs de feina i funcions. 

En els últims anys, però, he treballat per a combinar dues de les meues passions: la 

tecnologia i la formació dels nostres jóvens. Així, fa quatre anys vaig començar a treballar a 

una escola internacional d’Alemanya com a suport informàtic.  

 

Durant el curs escolar 2015-2016 em van oferir substituir la mestra d’informàtica degut a una 

baixa per malaltia. Aquesta experiència em va confirmar que la docència i la integració de la 

tecnologia a les aules era el camí per on conduir la meua carrera professional. Per a 

guanyar-ne experiència i continuar formant-me com a mestre, vaig demanar i aconseguir una 

plaça com a mestre en pràctiques (passantia) a una escola internacional a Corea del Sud.  

 

Durant les primeres setmanes del curs, a les reunions de departament, es va parlar de 

diferents activitats per al curs escolar actual. Una de les activitats d’enguany consisteix en fer 

que els estudiants prenguen consciència de les bones accions dels uns als altres. D’aquesta 

manera es vol, no sols fer-los-hi reflexionar, sinó també motivar-los a prendre acció i que 

agraesquen els petits actes que fan millor la vida dels altres i, així, fomentar que siguen més 

respectuosos, atents i amables amb els companys. 

 

Com a eina per a facilitar que els alumnes envien aquests missatges d’agraïment, s’usa un 

formulari de google (google form). Els estudiants omplin aquest formulari amb el seu nom, el 

nom de l’estudiant al que volen agrair algun fet i un petit text. El formulari envia un missatge 

de correu electrònic a l’estudiant receptor i al mestre. Els mestres de cada classe tenen 

també accés a un full d’excel on el formulari de google va registrant les dades. 

 

Després de conèixer aquesta activitat i l’eina que volien emprar, vaig començar a pensar en 

com millorar aquesta eina. Vaig pensar en les postals que enviàvem abans i el gran valor 

emocional que tenien, un valor que els missatges digitals actuals ja no tenen. Ràpidament, 

em vaig adonar que aquest problema era extrapolable a la resta de la societat. 

 

Així va nàixer la idea de crear una aplicació amb la que els usuaris (els alumnes del col·legi) 

puguen fer arribar postals digitals a altres usuaris (altres alumnes) i on aquests puguen veure 

al seu mur totes les postals d’agraïment que han rebut, així com també veure les postals que 

han rebut els seus contactes (altres alumnes en el context del col·legi). D’aquesta manera, 
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l’impacte en els estudiants serà molt major, així com també la motivació per enviar postals 

d’agraïment als altres alumnes.  
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2. Descripció/Definició 

Antigament, només existia una quantitat restringida de mitjans de comunicació caracteritzats 

per tenir un emissor i un receptor, normalment, únics. Quan es volia fer saber res, s’havia de 

fer de forma personal, es feia una trucada de telèfon, s’escrivia una nota, una carta o una 

postal. Qualsevol d’aquests mitjans requeria que la gent fes un esforç considerable, ja 

siguera prenent-se el temps per fer una trucada (sobretot quan no existien els telèfons 

mòbils, ni els telèfons particulars), o per a escriure una nota, oimés una postal o una carta. 

Aquest esforç doncs feia ressaltar encara més la intenció del missatge i n’intensificava, en 

molts casos, el valor emocional. 

 

Avui dia, en la societat actual, es pot fer saber qualsevol cosa instantàniament a un contacte 

sense perdre gens de temps, ni haver d’anar, per exemple a l’oficina de correus, per enviar 

una postal o una carta. En contrapartida d’aquesta facilitat per enviar missatges, gairebé 

tothom rep un allau d’informació i missatges provinents de diferents canals, aplicacions i 

plataformes. Aquest ritme trepidant de la informació, fa que els missatges queden soterrats 

davall d’un allau d’altres missatges, notificacions i altres informacions. En el plànol 

emocional, aquest allau de missatges, i la facilitat amb la que es poden enviar, ha desgastat 

el valor que aquests mateixos missatges tenien en altres èpoques quan s’enviaven per altres 

mitjans tradicionals. 

 

Amb aquest projecte es pretén crear un espai exclusiu per als missatges d’agraïment amb 

els quals es vol fer un reconeixement especial a alguna persona. El fet d’usar aquest canal, i 

no qualsevol dels serveis de missatgeria o xarxes socials més populars, afegeix al missatge 

un valor emocional especial.  

 

El Treball Final de Màster se centra en la realització de la conceptualització i el disseny 

d’interfícies d’una aplicació per a dispositius mòbils. La realització de les diferents tasques 

d’aquest Treball Final de Màster (arbre de navegació, esbossos i prototips) es fa seguint els 

dissenys de l’iOS d’Apple i més concretament de l’iPhone. Més endavant, amb l’arbre de 

navegació i els prototips ja creats, es podrà dissenyar o, millor dit, adaptar aquests dissenys 

per a altres mides de pantalla (per exemple, per a navegadors web, tauletes iPad...) i, si es 

desitja, fer les adaptacions corresponents per a Android i Windows Phone (per ser aquestes 

plataformes les que conjuntament cobreixen la major part del mercat).  

 

Aquesta aplicació estarà basada principalment en la transferència de dades. Els usuaris 

elegiran una imatge de fons, de les que s’oferiran dins de l’aplicació o hi podran pujar alguna 
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foto o imatge personal. A banda de la imatge podran escriure un text personalitzat. També hi 

tindran l’opció d’afegir un vídeo. Els usuaris rebran, així, aquestes postals digitals i les 

hauran d’aprovar per a que apareguin al seu mur personal. Els murs personals dels usuaris 

seran, doncs, un mosaic d’imatges i vídeos que seran una representació visual de com 

l’usuari impacta positivament la vida dels altres. 

 

L’objectiu final, amb posterioritat a la finalització d’aquest Treball Final de Màster, és el 

desenvolupament complert d’una aplicació, com ja s’ha esmentat, per a les tres principals 

plataformes actuals, iOS, Android i Windows Phone, així com una pàgina web per al seu ús 

en ordinadors. 
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3. Objectius generals 

3.1 Objectius del Treball Final de Màster 

- Anàlisi de la competència més directa. 

- Estudi dels usuaris potencials del servei. 

- Definició de l’aplicació a nivell teòric. 

- Disseny i avaluació de prototips de baixa i d’alta fidelitat de l’aplicació per a 

dispositius mòbils basats en l’iOS tenint en compte la usabilitat, accessibilitat i 

experiència dels usuaris. 

- Establir una estratègia de màrqueting i de monetització de l’aplicació. 

 

3.2 Objectius de l'aplicació  

- Crear un espai propi per als missatges d’agraïment i reconeixement que servesca 

d’aparador i/o record de l’impacte que cadascú de nosaltres tenim sobre els altres. 

- Tornar als missatges d’agraïment digitals el mateix valor sentimental que tenien 

antigament les postals o cartes impreses enviades per correu tradicional. 
 

3.3 Objectius personals 

- Realitzar les tasques de conceptualització i disseny de l’aplicació per a, més 

endavant, fer el desenvolupament de l’aplicació amb els llenguatges HTML5, CSS3 i 

Javascript i, finalment, llançar l’aplicació (i una pàgina web per a ordinadors) al 

mercat. 

- Oferir, als alumnes i mestres del col·legi on treballe actualment, una eina que 

augmente l’impacte de la campanya per a mostrar l’agraïment dels uns als altres i 

augmentar la motivació per a que les envien. 
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4. Abast del projecte 

4.1 Abast del projecte dins d’aquest Treball Final de Màster 

L’abast del projecte dins del marc d’aquest Treball Final de Màster coincideix amb objectius 

del Treball Final de Màster detallats a l’apartat 2.1.1. En resum: 

1. Estudi de la competència i del mercat per determinar la veta de mercat que cobrirà 

l’aplicació. 

2. Disseny de l’arbre de navegació i de les pantalles de l’aplicació (inclòs el logotip). 

3. Determinar una estratègia de màrqueting i monetització. 

 

4.2 Abast del projecte més enllà d’aquest Treball Final de Màster 

Un colp acabat aquest Treball Final de Màster es continuarà amb el projecte: 

- Continuació del desenvolupament del codi amb els llenguatges HTML5, CCS3 i 

Javascript per a programar l’aplicació web per a dispositius mòbils. 

- Adaptació del codi per a crear una pàgina web per a navegadors web d’ordinadors 

d’escriptori. 

- Aprenentatge de les eines necessàries per a crear una base de dades (programació 

back-end), on es registraran les dades dels usuaris i les postals digitals que 

alimentaran l’aplicació i la pàgina web. 

- Programació de la base de dades (servidor back-end). 

- Realització dels tests per a depurar errors de programació (bugs), així com per a 

comprovar el nivell d’usabilitat i accessibilitat. 

- Aprenentatge de l’eina Phonegap 

- Empaquetament de l’aplicació amb l’eina Phonegap 

- Comprovació que l’aplicació compleix amb els requeriments de les botigues 

d’aplicacions d’Apple. 

- Publicació de l’aplicació a l’App Store d’Apple. 

- Llançament de la campanya de màrqueting. 

- Revisió de les dades de SEM i SEO per a millorar l’aplicació de forma regular. 

Anàlisi de la conveniència d’adaptar les interfícies per a realitzar l’empaquetament per a 

Android i Windows Phone mitjançant Phonegap i, així finalment, publicar les aplicacions a les 

respectives botigues (Google Play i Windows Phone Store). 
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5. Metodologia i procés de treball 

Per a realitzar aquest Treball Final de Màster no s’ha seguit oficialment cap de les 

metodologies de gestió de projectes, principalment perquè l’autor ha realitzat totes les 

tasques del projecte. Tot i això, la metodologia de treball seguida s’alinea amb el mètode 

scrum.  

 

El Treball Final de Màster, en ser una assignatura amb avaluació continua, està estructurat 

en lliuraments que es corresponen amb les diferents PACs. Aquests lliuraments es podrien 

definir com els sprints en el que hi havien definides una sèrie de tasques a desenvolupar. 

 

Al principi del Treball es va definir un diagrama de Gantt que ens ha servit de pila de 

producte. L’eina usada per a realitzar i modificar el diagrama de Gantt és ganttpro.com. 

Abans de començar la següent iteració, a l’Informe de Treball, es definia, al principi de cada 

sprint (PAC), cada tasca i la seua duració. Un colp completada la tasca, es marcava i 

s’avaluava com havia anat el procés, quines decisions calien prendre i si hi havia hagut algun 

canvi a la planificació o pila de producte. 
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6. Planificació 

6.1 Taula de fites 

 

La planificació del projecte dins del Treball Final de Màster està marcada pels diferents 

lliuraments de les Proves d’Avaluació Continua. Així, les fites parcials coincideixen amb 

aquests lliuraments.  
 

FITA DATA D’ASSOLIMENT 

Proposta – PAC1 10 d’octubre de 2016 

Mandat del Projecte i Planificació – PAC2 24 d’octubre de 2016 

Lliurament Parcial 1 – PAC3 21 de novembre de 2016 

Lliurament Parcial 2 – PAC4 19 de desembre de 2016 

Tancament – PAC5 9 de gener de 2017 

Taula 1. Taula de fites 

6.2 Diagrames de Gannt 

A continuació es pot veure la planificació inicial, en forma de diagrama de Gantt, i a 

continuació la planificació conforme va quedar un colp finalitzat el projecte. 
 

6.2.1 Planificació i Diagrama de Gantt inicials 

Tenint en compte el calendari marcat per les Proves d’Avaluació Contínua i, després de 

considerar les tasques que s’havien de desenvolupar en cadascuna dels lliuraments, va 

resultar aquest diagrama de Gannt inicial. 
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Imatge 1. Diagrama de Gantt Inicial 

 

 

 

6.2.1 Planificació i Diagrama de Gantt finals 

A continuació es pot apreciar com va quedar la planificació (o pila de producte) un colp 

finalitzat el projecte (PAC 5 Tancament). 

 

El nombre de tasques és gairabé el mateix, només es va afegir Durant la PAC 5 la tasca per 

escriure l’apartat sobre Metodologia i Procés de Treball. La duració de les diferents tasques i, 

en algunes ocasions, l’ordre en el que es varen desenvolupar si que ha sofert canvis.  
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Imatge 2. Diagrama de Gantt Final 
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7. Pressupost 

Aquest pressupost és només una estimació del cost que hagués suposat el projecte si 

s’hagués encarregat a un tercer o tercers. Per a estimar les diferents tasques es té en 

compte quin rol o professional hauria desenvolupat cadascuna d’elles. Així, es descriuen els 

següents rols, que han estat assumits per l’autor del projecte i que, en un projecte normal, 

constituiria l’equip humà: 

• Gestor de projecte 

• Dissenyador 
 

En quant a l’equipament tècnic s’ha emprat: 

• Un ordinador 

• Connexió a internet 

• Eina online de creació de diagrames de Gantt https://app.ganttpro.com 

• Eina online de creació de diagrames https://cacoo.com 

• Eina de prototipatge Justinmind 

• Processador de texts Microsoft Word 

• Adobe Illustrator 

• Adobe Photoshop 
 

Els honoraris s’estimen tenint en compte que els rols han estat encarregats a professionals 

amb poca experiència o novençans i que, per tant, estan per davall del preu de mercat. Així, 

s’estima l’honorari per al Gestor de projecte i per al Dissenyador en 20EUR/h. 

 
CONCEPTE HORES EUR/HORA TOTAL 

GESTIÓ DE PROJECTE    

Definició del Projecte 36 20€/h 720€ 

Objectius i Abast 13 20€/h 260€ 

Planificació 3 20€/h 60€ 

Metodologia 2 20€/h 40€ 

Definició Perfils Usuaris 11 20€/h 220€ 

Definició de Funcions 4 20€/h 80€ 

Arbre de Navegació 34 20€/h 680€ 

Estratègia de Marquèting 14 20€/h 280€ 

Pressupost 4 20€/h 80€ 

Documentació (Memòria) 80 20€/h 1.600€ 

Subtotal hores: 201 Subtotal EUR: 4.020€ 
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DISSENY    

Prototips de baixa qualitat 34 20€/h 680€ 

Identitat Visual 16 20€/h 320€ 

Prototips d’alta qualitat 40 20€/h 800€ 

Usabilitat 4 20€/h 80€ 

Subtotal hores: 94 Subtotal EUR: 1.880€ 

Total hores: 295 Total EUR: 5.900€ 

Taula 2. Pressupost 
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8. Estructura de la resta del document 

La resta del document es divideix en 4 capítols més que acompanyen aquesta introducció. 

 

Al capítol 2 es fa una anàlisi de l’estat de l’art, respecte a les xarxes socials i serveis de 

missatgeria, les plataformes per a enviar postals digitals i la tecnologia que es vol emprar per 

al desenvolupament de l’aplicació. 

 

Al capítol 3 es veu el disseny de l’aplicació. El capítol comença amb una introducció on es 

parla d’aspectes d’usabilitat. A continuació, es presenta l’arbre de navegació on es veu la 

interrelació de les diferents pantalles i com s’hi navega entre elles. A l’apartat d’identitat 

visual es parla de l’elecció del nom de l’aplicació, dels colors elegits, la tipografia i, finalment, 

de l’elecció i disseny del logotip/icona de l’aplicació. El capítol acaba parlant de l’estratègia 

de monetització i de màrqueting. 

 

Al capítol 4 es presenten els prototips de baixa i d’alta qualitat. A l’apartat dels prototips de 

baixa qualitat s’explica com s’arriba a cada pantalla, què s’hi pot fer i a quines pantalles s’hi 

accedeix des de cadascuna d’elles. A l’apartat dels prototips d’alta qualitat es descriu de 

forma més breu els diferents botons i camps de cada pantalla. 

 

Finalment al capítol 5 es fa una conclusió final i es parla de les línies de futur de l’aplicació. 
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Capítol 2: Anàlisi 

1. Estat de l'art 

El caràcter del nostre projecte el situa a mitjan camí d’una xarxa social, o servei de 

missatgeria, i el d’un servei d’enviament de postals digitals. 

 

A continuació farem una petita anàlisi de la situació actual en aquests àmbits, ja que 

representen la competència més directa amb el tipus d’aplicació que es vol conceptualitzar i 

dissenyar dins d’aquest Treball Final de Màster. 

1.1 Xarxa social/Servei de missatgeria 

Actualment existeixen més de 200 xarxes socials1. La distribució d’ús d’aquests serveis varia 

molt depenent de l’àrea geogràfica i la demografia i cada any n’apareixen de noves. Malgrat 

açò, podem afirmar que existeixen 5 xarxes socials principals, o més populars, que s’han 

mantingut sense gaire canvis en els últims anys. La xarxa social per excel·lència, Facebook2, 

ha mantingut la seua posició capdavantera des de finals de la primera dècada del segle XXI3. 

 

En els últims anys, però, l’activitat social, entesa ací com l’activitat social a internet, ha deixat 

d’ocórrer primordialment en espais públics (Facebook, Instragram, Twitter, Youtube…) i ha 

passat a desenvolupar-se en grups privats i aplicacions de missatgeria (Whatsapp, Kakao 

talk, Facebook Messenger...). El que s’anomena com dark social (xarxes socials fosques, 

per exemple les aplicacions de missatgeria, correus electrònics...) ha passat ja a representar 

gairebé el 70% de les interaccions socials a nivell global4.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 3. Dark Social 
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A més a més, el nombre d’usuaris mensuals actius de les quatre principals aplicacions de 

missatgeria ha superat ja els de les quatre principals xarxes socials5. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A més, el nombre d’usuaris no para d’augmentar, tant el nombre d’usuaris d’internet, com el 

nombre d’usuaris actius de xarxes socials6 
 

 

 	

Imatge 4. Messaging Apps vs Social Networks 

Imatge 5. Creixement Anual d'Usuaris 
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1.2 Plataformes per a enviar postals digitals 

 

Actualment existeixen un gran nombre de serveis per a enviar postals digitals (en anglès 

ecards). Avui dia les postals digitals es poden definir com veritables arxius multimèdia, que 

inclouen imatges animades o vídeo, música i text. Les postals digitals arriben als destinataris 

normalment en forma de correu electrònic amb contingut HTML o amb un enllaç que dirigeix 

a la pàgina web del servei emprat. 

 

Podem classificar aquests serveis o plataformes en tres grans grups segons el tipus de 

monetització:  

 

• Servei de franc amb publicitat en forma, normalment, de bànners publicitaris, com per 

exemple:  

 

www.123cards.com 

http://www.123greetings.com 

https://www.greetingsisland.com (les postals es poden enviar per correu electrònic, o 

es poden desar a l’ordinador i imprimir) 

https://www.clevercards.com (disposa d’aplicació per a iOS i Android. Ofereixen la 

possibilitat d’enviar per correu postal les postals impreses per un preu determinat) 

http://www.akdigitalpostcard.com (pàgines web turística d’Alaska) 

 

• Pàgines web per enviar postals digitals amb subscripció de pagament per a accedir a 

contingut exclusiu i algun contingut debades. 

www.jibjab.com (permet personalitzar els personatges 

de les postals digitals amb fotos personals) 

www.bluemountain.com 

http://www.americangreetings.com (disposa d’un 

apartat per veure les postals que s’han rebut. Hi ha 

una aplicació per a iOS justWink) 

https://www.hallmarkecards.com (disposa d’una 

aplicació per a iOS) 

http://www.digital-postcard.ch 

 

• Pàgines web per enviar postals digitals només per subscripció: 

http://www.jacquielawson.com (accés a contingut només amb subscripció) 

Imatge 6. Exemple Servei Postals Digitals, Jibjab 
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També existeixen aplicacions per a dispositius mòbils que no depenen d’una plataforma 

web: 

 

https://feltapp.com és una aplicació que permet elegir fotos personals així com escriure a mà 

a les postals digitals. La companyia imprimeix les postals en paper de qualitat i les envia al 

destinatari (amb un sobrecost d’1$ a fora dels Estats Units). 

1.3 Tecnologia per al desenvolupalent de l’aplicació 

Una de les opcions per a fer el desenvolupament (sia només per a iOS o per a les tres 

plataformes principals, iOS, Android i Windows Phone) és crear aplicacions natives 

desenvolupades amb l’SDK corresponent de cada plataforma amb els llenguatges de 

programació corresponents. Així per exemple, per a Android hauríem de programar en Java, 

per a iOS en Objective-C i per a Window Phone en C#. Aquesta opció és sense dubte la 

millor per a assegurar un rendiment i una experiència d’usuari perfectes. Les aplicacions 

natives també asseguren l’accés a totes les funcionalitats del dispositiu. Tanmateix, aquesta 

opció requereix tenir un equip especialitzat de desenvolupadors per a cada plataforma que fa 

que el pressupost necessari per a portar a terme el projecte siga moltíssim més elevat. 

 

Una altra opció seria la creació d’un lloc web per a mòbil o una aplicació web (o Web app) 

amb el que es pot arribar a gairebé totes les plataformes emprant un únic codi de 

programació. Açò no només estalvia temps i pressupost de desenvolupament, sinó que 

també és una opció senzilla en quant al manteniment. Actualment l’única opció disponible 

per a emprar llenguatge web i poder accedir a les funcions de maquinari necessàries (com la 

càmera i el micròfon) és la cinquena versió de l’estàndard HTML (HTML5). Aquest 

estàndard, tot i tenir els avantatges que s’acaben d’esmentar no és suportat per tots els 

navegadors, el que seria clau per a arribar al màxim d’usuaris possible. 

  

Per últim, existeix la possibilitat de crear aplicacions híbrides que posen a l’abast la major 

part dels avantatges de les aplicacions natives i de les aplicacions web. En aquest cas s’usa 

un únic llenguatge de programació web (HTML5, CCS i Javascript) i, a més a més, es té 

accés a funcions natives dels dispositius. Aquesta última opció seria la més adient per a un 

projecte com aquest, amb un pressupost. Com que l’objectiu final, més enllà d’aquest Treball 

Final de Màster és desenvolupar una aplicació per a les tres principals plataformes, és més 

convenient seguir una estratègia multiplataforma i una eina per crear aplicacions híbrides.  
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De totes les que hi ha al mercat es farà servir Phonegap, ja que es tracta d’una eina de codi 

obert gratuïta. Phonegap7 va ser creada per Nitobi i comprada el 2011 per Adobe. Aquesta 

eina permet crear aplicacions amb HTML5, Javascript i CSS3 i accedir a les característiques 

més importants del mòbils (càmera, GPS, acceleròmetre…). D’aquesta manera es pot 

aprofitar el codi per crear aplicacions en totes tres plataformes. 

  

Imatge 7. Phonegap.com 
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2. Definició dels usuaris 

1.1 Anàlisi dels usuaris potencials 

El 78,6% de la població de l’Estat Espanyol entre 16 i 74 anys és internauta. Només en l’últim 

any va haver-hi un augment d’un milió d’usuaris8. El temps que els usuaris adults passen a 

internet ha anat creixent en els últims anys ininterrompudament. A més, en l’últim parell 

d’anys, els usuaris passen més temps a internet mitjançant dispositius mòbils que amb 

ordinadors d’escriptoris9. 

 

Aquesta aplicació va dirigida a aquest públic general que ja és usuària de telèfons 

intel·ligents i, principalment, a aquells que ja són usuaris normals de xarxes socials i 

aplicacions de missatgeria. 

 

El nínxol de mercat d’aquesta aplicació es troba en tota aquella gent que sent la necessitat 

d’enviar un missatge d’agraïment de forma senzilla però vol que aquest missatge tinga major 

valor emocional que un simple missatge mitjançant una aplicació de missatgeria o xarxa 

social. 

 

A banda d’aquest públic general, es podria crear, en el futur, una versió per a escoles amb 

una interfície més adaptada al públic infantil i un sistema de punts per cada agraïment que 

reben d’un altre estudiant. Aquesta versió hauria d’adaptar-se a l’àmbit docent amb diferents 

interfícies per a mestres i alumnes. Els mestres haurien de poder veure la seua classe, o 

classes, i disposar de diferents tipus de visualització. 

 

1.2 Perfils d’usuari 

Usuari: Laura és una adolescent de 16 anys que cursa primer de batxiller. Viu 
amb els seus pares i els seus dos germans grans. Com qualsevol noia de la seua 
edat, està connectada constantment amb els seus amics i les interaccions 
personals, tant personals com digitals, són d’extremada importància. 
 

Problemes i necessitats: Laura vol enviar a la seua millor amiga un 
missatge especial per agrair-li el seu suport quan, fa mig any, va tallar amb el 
seu primer xicot. 
 
 Per què utilitzarà el producte: L’aplicació li ofereix la possibilitat d’enviar 
un missatge personalitzat, que altres també poden veure, tant al mur de 
l’amiga com, si ella o l’amiga el publiquen, a una altra xarxa social com 
Facebook. El fet d’usar aquesta aplicació i no enviar un simple missatge per 
missatgeria o xarxa social, dona un valor especial a aquest missatge. 
 
Com utilitzaria el producte: La jove elegiria per exemple l’opció de fer un 
vídeo i escriure-hi un text especial. Una vegada fet el vídeo i d’haver introduït 
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el text, enviaria la postal digital. La Laura, a banda, decideix compartir la 
postal digital al seu mur de Facebook. 
 

 
Usuari: Manel és un home de 37 anys que viu amb la seua dona i les seues dues 
filles als afores de la ciutat. És professor de filosofia a un institut de secundària del 
centre.  
 

Problemes i necessitats: Manel batalla entre la feina a l’institut, la feina de 
preparació i correcció a casa, a més de la vida familiar. Des que va 
començar el curs li dona la sensació que no ha tingut gens de temps de 
lleure, especialment dedicat a la seua dona.  
 
 Per què utilitzarà el producte:  Manel decideix enviar-li regularment una 
postal digital a la seua dona per agrair-li el seu suport i amor incondicional. 
 
Com utilitzaria el producte: Manel obri l’aplicació un colp cada dues o tres 
setmanes. Unes vegades elegeix un motiu dels disponibles a l’aplicació i hi 
afegeix text i la seua veu, altres vegades li envia un vídeo amb unes 
paraules. 

 
 

Usuari: Ferran és un home de 64 anys que acaba de jubilar-se prematurament. 
Ferran va quedar vidu fa 5 anys, ara amb la jubilació ha decidit anar a viure a la 
casa del poble. 
 

Problemes i necessitats: Ferran ha començat a trobar a faltar els seus 
companys de feina i vol sorprendre’ls amb uns missatges d’agraïment 
digitals. 
 
 Per què utilitzarà el producte: Els companys de Ferran sempre li donaven 
ànims i l’ajudaven quan es desesperava amb les noves tecnologies. Ferran, 
en usar l’aplicació per enviar els missatges d’agraïment els sorprendrà 
doblement. 
 
Com utilitzaria el producte: El primer colp, Ferran demana ajuda al nét del 

seu germà per a trobar un servei per a enviar les postals digitals i aprendre a 

fer servir l’aplicació. Un colp preparada i enviada la primera Ferran no troba 

gaires dificultats per enviar-ne la resta. 
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3. Definició de les funcions 

Aquestes seran les funcions principals (el cor) de l’aplicació: 

 

- Visualització de les postals digitals al mur de l’usuari. El mur propi és la pantalla 
principal de l’aplicació. 

- Visualització del mur dels contactes de l’usuari i de les seues postals. 
- Filtre de postals per data, per usuari, enviades, rebudes o per text. Es pot visualitzar 

aquestes postals i també els murs dels usuaris de la llista de contactes. 
- Creació de postals digitals amb diferents opcions: 

o Elegir entre una de les imatges de fons de l’aplicació 
o Pujar una foto, imatge o vídeo des del rodet 
o Gravar un vídeo amb la càmera del dispositiu 

- Cerca de postals enviades i rebudes. La cerca es fa amb una paraula clau que pot 
ser un nom, un correu electrònic o una paraula. La cerca es farà en els camps 
d’usuari i també en els camps de text de la base de dades. 

- Llibreta de contactes de l’aplicació. Aquesta llibreta està connectada amb la llibreta 
de contactes del dispositiu. 
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Capítol 3: Disseny 
El disseny d’aquesta aplicació s’ha fet tenint en compte aspectes d’usabilitat essencials: que 

siga fàcil d’aprendre, continga les funcionalitats necessàries per a què l’usuari puga 

completar les tasques per a la qual ha estat dissenyada i que siga fàcil i agraïda d’usar. 

 

El primer pas que es va tenir en compte per a fer un disseny de l’aplicació centrat en l’usuari 

va ser establir els objectius principals tant d’aquest Treball Final de Màster, com de 

l’aplicació, així com els objectius personals. A partir d’aquest objectius es va poder identificar 

els usuaris potencials i realitzar una anàlisi dels usuaris. Tenint en compte açò, es va fer la 

definició dels requisits o funcions de l’aplicació. 

 

En quant al disseny, s’ha elegit una gamma cromàtica basada en dos colors complementaris 

que s’han usat consistentment a dins de les interfícies per ressaltar elements importants, 

com botons, enllaços i els elements seleccionats. Els fons de les diferents pantalles s’han 

dissenyat en blanc i gris clar per a compensar els colors forts de l’aplicació i, així, donar un 

aspecte més relaxat i harmònic a les pantalles. 

 

En quant a la navegació, el prototip d’alta qualitat s’ha fet amb una eina de prototipatge que 

permet simular el comportament de l’aplicació com si es fes a un dispositiu real. Aquest tipus 

de prototipatge permet simular tasques i millorar aspectes de navegació, fins i tot abans de 

començar amb la codificació de l’aplicació. 
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1. Arbre de Navegació 

El següent arbre de navegació mostra la relació i la interconnexió entre les diferents pantalles de l’aplicació  

 

 

 

 

 

  

Imatge 8. Arbre de navegació 
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2. Identitat Visual 

2.1 Nom de l’aplicació  

El procés per a trobar el nom va començar amb una pluja d’idees que es va realitzar durant 

les tasques per a realitzar la proposta de Treball de Màster. La idea al voltant de la qual es va 

fer la pluja d’idees era l’agraïment i els efectes que té sobre nosaltres quan algú ens ajuda. 

Com es pot veure a la imatge més avall, la pluja d’idees va ser en anglès, ja que l’aplicació 

està pensada per a un públic global.  

 

Com es pot veure a la imatge, la pluja 

d’idees va donar les següents idees: 

positive, change, smile, spotlight, joy, 

glee, gratitude, wonderful world, 

appreciation, thanks, etc. 

 

De totes aquestes paraules es va triar la 

paraula “thanks” per la seua simplicitat i, 

alhora, transparència. Com es pot veure 

a la imatge anterior, aquesta paraula 

s’ha combinat per crear el nom 

“mIthanks”.  

 

Aquest nom es la combinació de “my” 

amb “thanks” però canviat la i grega de 

“my” pel pronom de primera persona 

anglès “I”. Amb aquest canvi s’hi inclou 

el concepte de personalització de 

l’aplicació. Una altra raó per a elegir 

aquest nom és que s’alinea amb el nom  

d’una altra aplicació conceptualitzada per l’autor d’aquest Treball  de Final  de  Màster. El 

nom d’aqueixa aplicació és “mIpeople” i és una aplicació per gestionar i quantificar el temps 

de qualitat que dediquem a les persones més importants de la nostra vida. 

 

 	

 Imatge 9. Pluja d’idees per al nom 
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2.2 Colors 

Per a elegir els colors de l’aplicació s’ha emprat l’eina d’Adobe, Adobe Color CC10. Aquesta 

eina permet seleccionar diferents regles per a trobar paletes de colors (anàlegs, 

monocromàtic, tríada, complementaris, composts i ombrejats), amb la qual cosa es facilita 

enormement trobar colors per a fer un disseny harmònic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per al disseny de l’aplicació s’usaran dos colors principals: RGB 151,0,255 i RGB 222,255,0 

per a ressaltar certs elements de la interfície. Els colors que prevaldran, per al fons I el 

disseny d’altres elements seran el blanc, el gris I el negre.  

2.3 Tipografia 

S’ha elegit el tipus de lletra standard per a iOS que usa l’aplicació de prototipatge justinmind. 

El tipus de lletra s’anomena roboto. 

Per a el nom de l’aplicació s’ha emprat el tipus de lletra cambria, ja que aquest tipus de lletra 

té serifa, el que permet distingir bé entre la i llatina del nom de l’aplicació i, així, s’eviten 

confusions amb la lletra ela. 

El text dels botons està ressaltat amb color RGB 151,0,255 i en algunes ocasions en negre. 

Els enllaços estan identificats amb color RGB 151,0,255. 
  

Imatge 10. Adobe Color CC 
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2.4 Logotip 

Per al disseny i elecció del logotip de l’aplicació vaig realitzar una sèrie d’esbossos amb 

diferents idees.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
De totes aquestes idees es va usar la tercera de la primera filera de la imatge 3. Aquesta 

icona representa un cèrcol de persones agafades de la mà. Aquesta imatge, a banda de ser 

senzilla, incorpora la idea de la interconnexió entre un grup de persones. Aquests són alguns 

dissenys que es varen fer jugant amb els colors. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11. Esbossos logotip 

Imatge 12. Esbossos icona aplicació 1 
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En aquests dissenys es va experimentar amb diferents tipus de verd i violeta, amb la línia del 

contorn de les figures, així com en el posicionament dels colors als diferents elements de la 

icona. 

Per al disseny, i posterior elecció de la icona, s’han tingut en compte les directrius per al 

disseny d’interfícies humanes per a iOS11. En aquestes directrius Apple recomana, entre 

altres, que les icones siguen senzilles, tinguen un únic punt d’atenció, la icona siga 

recognoscible, el fons siga senzill sense transparència, etc. Amb aquestes directrius en ment 

es varen descartar les icones amb el cor a dins del cèrcol, així com els contorns de les 

figures humanes, tant els difuminats com els uniformes. 

En quant a la combinació final de colors, es va optar pel fons violeta, tres elements en blanc i 

un element en verd. 
 

 

 

 

 

  

Imatge 13. Esbossos icona aplicación 2 

Imatge 14. Disseny final de la 
icona 
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3. Estratègia de Monetització i Màrqueting  

3.1 Monetització 

L’estratègia de monetització es basarà en un model híbrid amb tres pilars bàsics que 

combinarà la publicitat mòbil amb pagaments a l’aplicació i una versió premium. 

 

El primer pilar consisteix en la distribució gratuïta a la botiga (en un primer moment a l’Apple 

Store, més endavant també a la Google Store). Aquesta estratègia permet arribar a un major 

nombre d’usuaris que no es descarregarien l’aplicació si fóra de pagament. La majoria 

d’usuaris no estan disposats a assumir el risc de comprar una aplicació, per molt barata que 

siga, sense saber si el producte satisfarà les seues necessitats.  

 

Aquesta versió contindrà publicitat mòbil per a l’aplicació i publicitat web a la versió 

d’escriptori. La publicitat aportarà els ingressos que no es reben per la venda de l’aplicació i 

seran majors quant major siga el nombre de descàrregues. Els anuncis es mostraran de 

manera no intrusiva però visible, en forma de petits bànners, o a pantalla completa un colp 

enviada la postal a un contacte. Els anuncis mostraran una creu per tancar l’anunci que 

apareixerà amb uns segons de retard, per assegurar que l’usuari té temps de considerar si 

vol visitar l’anunciant o tancar l’anunci. 

 

El segon pilar es basa en l’opció de descarregar una versió premium de l’aplicació. Aquesta 

versió permetrà a l’usuari fer-ne ús sense estar exposat a anuncis publicitaris i amb una 

major quantitat de postals, que en la versió gratuïta són de pagament. Aquesta versió va 

unida a una subscripció que podrà ser mensual, trimestral o anual. La subscripció no es 

renovarà automàticament (ja que aquest tipus de modalitat espanta a usuaris potencials) 

sinó que el compte passarà a ser gratuït amb publicitat, a no ser que l’usuari el renove.  

 

El tercer i últim pilar, es basa en la venda de postals. A la versió gratuïta de l’aplicació hi 

haurà un nombre determinat de postals a disposició de l’usuari. L’usuari podrà veure altres 

postals de pagament que només podrà usar si en realitza la compra. 

 
3.2 Màrqueting 

L’estratègia de màrqueting es desenvoluparà tenint en compte les dues plataformes 

(aplicació mòbil i pàgina web) de les que disposa el servei mIthanks. 
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3.2.1 Pàgina web 

La pàgina web que acompanyarà l’aplicació web és no només una part fonamental del servei 

(per exemple per a la visualització de les postals per a usuaris no registrats) sinó que 

representa una eina fonamental en la promoció de l’aplicació i del servei en general. 

Per una banda, intentarem augmentar la visibilitat i el trànsit de la pàgina web amb una 

estratègia d’optimització del posicionament del lloc web (SEO):  

o Un aspecte essencial per augmentar el nombre de visitants és millorar la nostra 

posició en els cercadors, especialment a Google. Aquest cercador usa uns 

algoritmes per calcular un rànquing (PageRank) amb el que ordena els resultats. 

Aquest rànquing està correlacionat amb el nombre d’enllaços dirigits a un web, la 

qualitat i estructura del contingut i el trànsit que rep. És també molt important l’ús 

de paraules claus que faciliten que un major nombre d’usuaris troben la pàgina 

web. 

o Durant almenys un període inicial de temps des del llançament (3-6 mesos) 

s’emprarà AdWords amb les paraules clau “postal digital” i “ecard”, per a intentar 

atraure trànsit i, sobre tot, veure si això es tradueix en un augment dels registres 

d’usuaris, clics als bànners publicitaris i redireccionaments a les botigues per a 

baixar l’aplicació mòbil. 

Per altra banda, usarem la pròpia web de mIthanks per fer publicitat de l’aplicació mòbil. 

3.2.2 Xarxes socials 

Les postals es podran compartir via Facebook i whatsapp. Aquesta funció ajudarà a que el 

servei mIthanks arribe a un gran nombre d’usuaris potencials i augmente el seu coneixement 

en el mercat. 

Es crearà un perfil de Facebook amb un social manager per a promoure el sentit de 

comunitat entre els usuaris de mIthanks. Des d’aquest perfil es donaran idees per a fer 

postals originals amb vídeos, fotos i text. 

3.2.3 Email 

Els usuaris que han acceptat rebre el newsletter de mIthanks a l’hora de registrar-se rebran 

periòdicament un correu electrònic amb novetats del servei. 

 

A banda d’això, l’usuari pot fer arribar postals a usuaris no registrats i també compartir per 

correu electrònic qualsevol postal del seu mur o que haja rebut. Al text preconfigurat 

d’aquests emails s’hi inclou un text per a motivar-los a unir-se a la comunitat mIthanks. 
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3.2.4 Publicitat 

Sobretot en els primers mesos des del llançament de l’aplicació i la pàgina web es 

contractarà publicitat mitjançant serveis com Google AdSense, per a atraure usuaris 

potencials cap a la pàgina web del servei. 

 

A banda, com que tant l’aplicació mòbil com la pàgina web contindrà publicitat (per als 

usuaris de la versió gratuïta del servei), es treballarà per trobar altres empreses i serveis amb 

els que fer intercanvi de publicitat. D’aquesta manera aconseguirem una part de la publicitat 

sense haver-la de pagar directament.  
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Capítol 4: Demostració 

1. Prototips 

1.1 Prototips Lo-Fi (prototips de baixa qualitat) 

 

1.1.1 Pantalla de càrrega 

 

Aquesta és la pantalla que veu l’usuari en obrir l’aplicació 

durant el temps inicial de càrrega. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Tour 

 

La primera vegada que l’usuari obri l’aplicació apareix aquesta 

pantalla. Se li ofereix a l’usuari un tour per l’aplicació en el que 

se li mostren les diferents funcionalitats i el mètode de 

navegació. L’usuari pot, en qualsevol moment, prémer el botó 

“Skip Tour” i així continuar a la següent pantalla. 

 

Com es pot veure en l’arbre de navegació, en el cas que siga el 

primer colp que l’usuari obri l’aplicació, la següent pantalla serà 

la de “Registre”. En el cas que no siga el primer colp, l’usuari 

passaria des de la pantalla de càrrega, directament a la 

pantalla de login. 
 

 

Imatge 15. Lo-Fi Càrrega 

Imatge 16. Lo-Fi Tour 
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1.1.3 Registre 

 
 

En aquesta pantalla l’usuari s’hi registra. Un colp que s’hi 

registra passa a la pantalla de preferències on pot configurar 

l’adreça de correu electrònic, els comptes de les xarxes 

socials disponibles, els contactes, les notificacions i el perfil.  

 

En el cas que ja tinga un login, pot prémer “or Log in” i passarà 

a la pantalla de “Log in”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4 Login 

 
 

Com podem veure a l’arbre de navegació, quan no és la 

primera volta que s’obri l’aplicació, l’usuari arriba a aquesta 

pantalla, després de la de càrrega. 

 

L’usuari pot seleccionar “Remember me”, d’aquesta manera 

no haurà de posar el nom d’usuari i la contrasenya i entrarà 

directament a la “Pantalla General/Mur de l’usuari”. 

 

En el cas que l’usuari no tinga encara un nom d’usuari i una 

contrasenya, pot registrar-s’hi clicant a “Register”. 
 

 

  

Imatge 17. Lo-Fi Registre 

Imatge 18. Lo-Fi Login 
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1.1.5  Pantalla General – Mur de l’usuari 

 
Aquesta és la pantalla general de l’aplicació o el mur de 

l’usuari. El mur mostra les postals digitals que ha rebut l’usuari.  

 

Les postals es mostraran per defecte per ordre temporal, és a 

dir, les postals més noves es trobaran a la banda superior 

esquerra i les més antigues a la banda inferior dreta. Si l’usuari 

disposa de més postals de les que caben a la pantalla, es 

podran veure les anteriors fent scroll. 

 

Existirà una opció per a poder ordenar i mostrar les postals 

segons els usuaris, tipus de postal o per ordre temporal. 

 

Aquesta pantalla disposa d’un menú des del qual s’hi pot 

accedir a la pantalla de postals favorites, a la llibreta de 

contactes, a la pantalla de cerca i a les preferències. 
 

1.1.6  Postals favorites 

 
Aquesta és la pantalla on es visualitzen les postals que l’usuari 

ha marcat com a favorites.  

 

Les postals es mostraran per defecte per ordre temporal, és a 

dir, les postals marcades més recentment es trobaran a la 

banda superior esquerra i les més antigues a la banda inferior 

dreta. Si l’usuari disposa de més postals de les que caben a la 

pantalla, es podran veure les anteriors fent scroll. 

 

Existirà una opció per a poder ordenar i mostrar les postals 

segons els usuaris, tipus de postal o per ordre temporal. 

 

Podem retrocedir a la pantalla anterior, amb el botó de “Back”. 

Aquesta pantalla disposa d’un menú des del qual s’hi pot 

accedir al mur, a la llibreta de contactes, a la pantalla de cerca 

i a les preferències. 
  

Imatge 19. Lo-Fi Mur 

Imatge 20. Lo-Fi Favorites 
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1.1.7 Contactes  

 
L’usuari té una llibreta de contactes dins de l’aplicació que 

mostra només els contactes de la llibreta nativa de l’usuari que 

són usuaris registrats de l’aplicació. Si es rep una postal d’un 

usuari que no està desat a la llibreta de contactes nativa del 

dispositiu, la llibreta de l’aplicació preguntarà si es vol afegir a 

la llibreta de contactes.  

 

Si l’usuari desitja enviar una postal digital a un nou usuari no 

registrat, prem el botó superior d’afegir i passarà a una 

pantalla amb els contactes de la llibreta general des dels que 

pot importar-lo. Aquest usuari estarà marcat gràficament com 

a usuari no registrat. 

 

Podem retrocedir a la pantalla anterior, amb el botó de “Back”. 

Des d’aquesta pantalla accedim, mitjançant el menú general, 

al mur de l’usuari, a la pantalla de postals favorites, a la 

pantalla de cerca i a les preferències. 

1.1.8 Contacte individual 

 

La pantalla de contacte individual mostra el nombre de postals 

digitals que l’usuari ha rebut d’aquest usuari i el nombre de 

postals digitals que li ha enviat. 

 
Des d’aquesta pantalla es pot accedir al mur d’aquest usuari 

així com enviar-li una nova postal digital. 

 
Podem retrocedir a la pantalla anterior, amb el botó de “Back”. 

Des d’aquesta pantalla accedim, mitjançant el menú general, 

al mur de l’usuari, a la llibreta de contactes, a la pantalla de 

cerca i a les preferències. 
 

 
 
  

Imatge 21. Lo-Fi Contactes 

Imatge 22. Lo-Fi Contacte 
individual 
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1.1.9 Mur de contacte 

 
De la mateixa forma que la pantalla general de l’aplicació o el 

mur de l’usuari, aquesta pantalla mostra el mur del contacte 

que havíem seleccionat anteriorment.  

 

També en aquest cas, les postals es mostraran per defecte per 

ordre temporal, és a dir, les postals més noves es trobaran a la 

banda superior esquerra i les més antigues a la banda inferior 

dreta. Si l’usuari disposa de més postals de les que caben a la 

pantalla, es podran veure les anteriors fent scroll. 

 

Existirà una opció per a poder ordenar i mostrar les postals 

segons els usuaris, tipus de postal o temporal. 

 

Des d’aquesta pantalla podem retrocedir a la pantalla anterior, 

amb el botó de “Back”. També accedim, mitjançant el menú 

general, al mur de l’usuari, a la pantalla de postals favorites, a 

la llibreta de contactes, a la pantalla de cerca i a les 

preferències. 

1.1.10 Pantalla de Cerca 

 
 

Des d’aquesta pantalla l’usuari pot cercar postals digitals 

rebudes o enviades. L’usuari introdueix una paraula al camp de 

cerca que pot ser una paraula o una adreça de correu 

electrònic. L’aplicació farà una cerca de la base de dades en 

els camps de noms d’usuari, correu electrònic i camp de text 

de les postals digitals enviades i rebudes. 

 

Des d’aquesta pantalla accedim, mitjançant el menú general, al 

mur de l’usuari, a la pantalla de postals favorites, a la llibreta de 

contactes i a les preferències. 

  

Imatge 23. Lo-Fi Mur de contacte 

Imatge 24. Lo-Fi Cerca 
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1.1.11 Preferències 

 
 

A aquesta pantalla s’arriba automàticament després de la 

pantalla de registre. També s’hi pot arribar mitjançant el menú 

general de les altres pantalles. 

 

En aquesta pantalla podem configurar el nostre perfil, l’adreça 

de correu electrònic, introduir les dades de Facebook, les 

notificacions i recordatoris. 

 

Podem retrocedir a la pantalla anterior, amb el botó de “Back”. 

Des d’aquesta pantalla accedim, mitjançant el menú general, al 

mur de l’usuari, a la pantalla de postals favorites, a la llibreta de 

contactes i a les preferències. 
 

1.1.12 Nova postal digital 

 
 

S’arriba a aquesta pantalla des de la pantalla de contacte 

individual (apartat 4.7). 

 

Aquesta és la primera pantalla per a crear una nova postal. 

L’usuari ha d’elegir un dels formats o dissenys de postals. Pot 

veure els diferents dissenys disponibles passant el dit 

horitzontalment. Si l’usuari clica a sobre d’una postal passem a 

la pantalla de personalització. 

 

Si l’usuari no vol continuar amb la personalització de la postal 

pot fer clic a “Back” per tornar a la pantalla anterior, la pantalla 

de contacte individual (apartat 4.7) 

  

Imatge 25. Lo-Fi Preferències 

Imatge 26. Lo-Fi Nova Postal 
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1.1.13 Personalització 

 
S’arriba a aquesta pantalla des de la pantalla de nova postal 

digital (apartat 4.11). 

 

Aquesta pantalla mostra les diferents parts de la postal que es 

poden personalitzar. Clicant sobre diferents parts de la postal 

passem a la pantalla per a afegir-hi foto o vídeo i a la pantalla 

per afegir-hi text. 

 

Si l’usuari clica sobre “Preview”, l’usuari pot veure com 

quedaria la postal. Quan l’usuari ha personalitzat la postal pot 

fer clic damunt de “Send” per a enviar la postal. En el cas que 

no haja personalitzat alguns dels apartats (foto/vídeo, text o 

signatura) es visualitzarà una finestra preguntant si es vol 

procedir a enviar la postal. 

 

Si l’usuari no vol continuar amb la personalització de la postal 

pot fer clic a “Back” per tornar a la pantalla anterior, la pantalla 

de nova postal digital (apartat 4.11) 

1.1.14 Afegir imatge o vídeo 

 
L’usuari accedeix a aquesta pantalla si prem damunt del 

marcador de posició corresponent de la pantalla de 

personalització. 

 

Si l’usuari clica sobre “Next” l’aplicació passa a la pantalla 

d’introducció de text. En el cas que no s’hi haja afegit cap foto o 

vídeo es llançarà una finestra d’avís per preguntar si es vol 

continuar sense afegir cap foto o vídeo. 

 

Si l’usuari clica damunt de “Cancel” passarà a la pantalla de 

personalització (apartat 4.12). 

 
  

Imatge 27. Lo-Fi Personalització 

Imatge 28.Lo-Fi Afegir imatge o 
vídeo 
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1.1.15 Introducció de text 

L’usuari accedeix a aquesta pantalla si prem damunt del 

marcador de posició corresponent de la pantalla de 

personalització o des de la pantalla per afegir imatge o vídeo 

(apartat 4.13). 

 

L’usuari pot escriure un text d’agraïment personalitzat. 

 

Si l’usuari clica sobre “Next” l’aplicació passa a la pantalla per 

signar. En el cas que no s’hi haja afegit cap text es llançarà una 

finestra d’avís per a preguntar si es vol continuar sense 

escriure cap text. 

 

Si l’usuari clica damunt de “Cancel” passarà a la pantalla de 

personalització (apartat 4.12). Si es prem sobre “Back” l’usuari 

passarà a la pantalla anterior “Afegir foto o vídeo” (apartat 

4.13). 

1.1.16 Signatura 

L’usuari accedeix a aquesta pantalla si prem damunt del 

marcador de posició corresponent de la pantalla de 

personalització o des de la pantalla per afegir-hi text (apartat 

4.14). 

 

L’usuari signa la postal amb el dit sobre la pantalla del 

dispositiu com si ho fes sobre una postal de paper amb un 

bolígraf. 

 

Si l’usuari clica sobre “Next” l’aplicació passa a la pantalla de 

personalització. En el cas que no s’hi haja afegit signatura es 

llançarà una finestra d’avís per a preguntar si es vol continuar 

sense afegir-la. 

 

Si l’usuari clica damunt de “Cancel” passarà a la pantalla de 

personalització (apartat 4.12). Si es prem sobre “Back” l’usuari 

passarà a la pantalla anterior d’introducció de text (apartat 

4.14). 

Imatge 29. Lo-Fi Introducció de 
text 

Imatge 30. Lo-Fi Signatura 
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1.1.17 Visualització 

Aquesta pantalla és tant una visualització prèvia a l’enviament 

de les postals digitals com per a visualitzar les postals rebudes 

o enviades per l’usuari, així com les postals del mur d’un altre 

usuari. Si es tracta d’una postal que l’usuari està editant, pot 

enviar-la directament des d’aquesta pantalla. 

 

S’hi pot accedir a aquesta pantalla des de la pantalla de 

personalització de postal digital nova, com des del mur de 

l’usuari o el mur d’un altre usuari. 

 

Segons des de quina pantalla hàgem accedit a aquesta 

pantalla, quan prenem el botó de “Back” tornarem a aqueixa 

pantalla. 
 

1.1.18 Email 

Si el contacte al que l’usuari envia la postal no és un usuari 

registrat a mIthanks, s’accedirà a aquesta pantalla després de 

cliclar en “Send”. 

 

Un colp enviat el correu electrònic s’accedirà a la pantalla de 

mur de l’usuari. 

 

Segons des de quina pantalla hàgem accedit a aquesta 

pantalla, quan prenem el botó de “Back” tornarem a aqueixa 

pantalla. 
  

Imatge 31. Lo-Fi Visualització 

Imatge 32. Lo-Fi Email 
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1.1.19 Notificació 

 
He inclòs a l’arbre de navegació i a les pantalles dels prototips una 

pantalla de notificació. 

 

Aquestes notificacions no són una pantalla més de l’aplicació en 

sentit estricte. Però les haurem de tenir en compte en el nostre 

disseny, per a que els desenvolupadors en desenvolupen una que 

l’aplicació puga enviar al centre de notificacions del telèfon o tauleta. 

 

Aquesta notificació informa a l’usuari que ha rebut una notificació 

d’un altre usuari. Les notificacions es poden configurar des de la 

pantalla de preferències (apartat 4.10). 

  

Imatge 33. Lo-Fi Notificació 
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1.2. Prototips Hi-Fi 

 

1.2.1 Icona d’inici de l’aplicació i pantalla de càrrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Icona 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Tour 

 

Aquesta pantalla apareix només la primera vegada que s’obri 

l’aplicació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’usuari pot passer a la següent pantalla clicant a “Skip Tour”. 

Imatge 35. Pantalla inici amb icona Imatge 34. Pantalla de càrrega 

Imatge 36. Tour 
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Botó per a acceptar les 

condicions de servei. 

Botó per a indicar que es 

vol rebre el newsletter. 

1.2.3 Registre 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.2.4 Login 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Camps per a introduïr les 

dades de registre. 

Botó per a fer el registre. 

Botó per a anar a 

la pantalla de login 

en cas que l’usuari 

s’adone que ja té 

dades d’accés 

Quan cliclem sobre 

un dels camps, 

apareix 

automàticament el 

teclat. 

Camps per a introduïr les 

dades de registre. 

Si l’usuari selecciona aquesta casella l’aplicació recordarà 

les dades I no les hi haurà d’introduir cada colp que òbriga 

l’aplicació. 

Si l’usuari no té encara un nom d’usuari i una contrasenya, 

pot registrar-s’hi clicant a “Register”. 

Imatge 37. Registre 

Imatge 38. Registre amb 
teclat 

Imatge 39. Login 
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1.2.5  Pantalla General – Mur de l’usuari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’usuari pot seleccionar el tipus 

de visualització de les postals: 

ordre temporal, usuari, tipus de 

postal, així com si les veu en una 

graella de 3 per filera, 2 per filera 

o 1 per filera. 

Si l’usuari rep una nova 

postal, aquesta apareix 

marcada amb una vorera 

de color. A més hi ha un 

avís a la icona del menú 

amb el nombre de postals 

noves. 

Imatge 40. Mur 

Des del menú es pot accedir al 

mur, a la pantalla de postals 

favorites, a la llibreta de 

contactes, a la pantalla de cerca i 

a les preferències. 

Imatge 41. Mur amb visualtització de 2 columnes Imatge 42. Mur amb visualització d'1 columna 

Des del menú es pot 

accedir al mur, a la 

pantalla de postals 

favorites, a la llibreta de 

contactes, a la pantalla 

de cerca i a les 

preferències. 

Clicant sobre qualsevol postal 

passem a la pantalla de 

previsualització. 

L’usuari pot seleccionar 

el tipus de visualització 

de les postals: ordre 

temporal, usuari, tipus de 

postal, així com si les veu 

en una graella de 3 per 

filera, 2 per filera o 1 per 

filera. 
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1.2.6 Pantalla postals favorites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7 Pantalla de Cerca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

L’usuari pot seleccionar el tipus 

de visualització de les postals: 

ordre temporal, usuari, tipus de 

postal, així com si les veu en una 

graella de 3 per filera, 2 per filera 

o 1 per filera. 

L’usuari pot visualitzar 

les postals favorites i un 

colp a la vista prèvia 

reusar-les. 

La pantalla de cerca 

apareix buida. Un colp 

que l’usuari introdueix 

text al camp de cerca hi 

apareixen els resultats. 

Imatge 43. Favorites 

Imatge 44. Cerca inicial Imatge 45. Cerca amb resultats 

Des del menú es pot accedir al 

mur, a la pantalla de postals 

favorites, a la llibreta de 

contactes, a la pantalla de cerca i 

a les preferències. 

Des del menú es pot 

accedir al mur, a la 

pantalla de postals 

favorites, a la llibreta 

de contactes, a la 

pantalla de cerca i a 

les preferències. 
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1.2.8 Preferències 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.9 Nova postal digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desa els canvis i 

torna a la pantalla 

anterior. 

Torna a la pantalla 

anterior. 

Si es prem sobre la postal 

s’obri la pantalla de 

personalització. 

Podem passar d’una postal 

a l’altra passant el dit 

horitzontalment. 

Imatge 46. Preferències 

Imatge 47. Nova postal 

Des del menú es pot 

accedir al mur, a la 

pantalla de postals 

favorites, a la llibreta de 

contactes, a la pantalla 

de cerca i a les 

preferències. 

Des de les preferències podem afegir 

o modificar el correu electrònic que 

volem usar amb el nostre compte.  

 

Afegir comptes de facebook, twitter o 

google+.  

 

Canviar la freqüència dels 

recordatoris, si es vol rebre notificació 

per correu electrònic cada colp que 

es rep una postal, així com modificar 

els sons. 

 

També podem veure i modificar les 

dades d’accés o d’usuari i la privacitat 

(si els altres usuaris poden veure el 

nostre mur o no). 

 

També des d’aquesta pantalla es pot 

veure el tour explicatiu de l’aplicació, 

veure les preguntes més freqüents i 

accedir al servei de suport del servei. 
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1.2.10 Personalització 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

1.2.11 Afegir imatge o vídeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Torna a la pantalla 

anterior. 

Si pitgem als 

diferents 

requadres, 

passarem a les 

pantalles per a 

afegir foto o vídeo 

(apartat), text 

(apartat) i signar 

(apartat). 

Es dóna 

l’opció de 

cancel·lar 

l’enviament o 

d’enviar 

igualment. 

Botons per a 

enviar la postal o 

per a previsualitzar 

la postal. Si es 

prem enviar, passa 

a la pantalla de 

contactes. Si no 

s’ha acabat de 

personalitzar la 

postal, apareixerà 

un avís. 

Torna a la pantalla 

anterior. 
L’usuari pot elegir 

entre una foto o 

vídeo del 

dispositiu, fer una 

foto o un vídeo 

amb la càmera. 

Un colp 

seleccionada la 

foto o vídeo o una 

volta que s’ha fet 

la foto o el vídeo 

passa a la pantalla 

de personalització 

(apartat 2_12). 

Si es prem en 

¨Cancel·lar¨ torna 

a la pantalla de 

personalització 

(apartat 2.12) 

Imatge 48. Personalització amb 
avís 

Imatge 51. Afegir imatge o vídeo Imatge 50. Càmera 

Imatge 49. Personalització 



mIthanks: Conceptualització i Disseny d’una Aplicació Mòbil per a l’Enviament i Visualització de Postals d’Agraïment 
Digitals, Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia, Antoni Palao Montoya 

 

58 / 66 
 

1.2.12 Introducció de text 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.2.13 Signatura 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Torna a la pantalla 

anterior. 

Cancel·la i torna a 

la pantalla anterior. 

Amb aquesta 

opció el text que 

s’haja pogut 

introduir no queda 

reflectit a la postal. 

Camp per a 

introduir text. Fins 

que no s’ha 

introduït text, el 

botó “Next”, per 

continuar a la 

següent pantalla, 

no es pot prémer. 

Torna a la pantalla 

anterior. 
El botó s’activa una 

vegada que s’ha fet algun 

dibuix o signatura. 

Es pot elegir entre 

diferents tipus de llapis o 

retolador i el color. 

Imatge 52. Introducció de text 

Imatge 53. Introducció de text 
amb text 

Imatge 54. Signatura 

Les signatures desades es 

poden seleccionar al 

desplegable. 

L’usuari pot desar la signatura. 
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1.2.14 Visualització 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1.2.15 Contactes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna a la pantalla 

anterior. 

Podem enviar la postal des 

de la pantalla de 

visualització. Passarem a 

la pantalla de contactes 

per elegir a quin contacte 

enviar la postal. 
Aquest botó permet fer una 

còpia de les postals que ja 

han estat rebudes o 

enviades, o que estan 

marcades com a favorites. 

Aquest botó no està actiu si 

la visualització es fa d’una 

postal que està en procés 

d’edició. 

Botó per a 

compartir la postal 

(Facebook, email, 

whatsapp...) 

Es pot afegir un 

contacte des de la 

llibreta nativa de 

l’aplicació que no 

siga usuari de 

mIthanks. 

Els contactes que 

són usuaris 

registrats a 

mIthanks 

apareixen a la 

llibreta de 

l’aplicació marcats 

amb el color 

morat. Els 

contactes que no 

són usuaris 

registrats 

apareixen en gris. 

Torna a la pantalla 

anterior. 

Imatge 55. Visualització 

Imatge 57. Contactes mIthanks Imatge 56. Contactes nativa 

Des del menú es pot 

accedir al mur, a la 

pantalla de postals 

favorites, a la llibreta 

de contactes, a la 

pantalla de cerca i a 

les preferències. 
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1.2.16 Enviament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si el contacte no és un 

usuari registrat a 

mIthanks, un colp 

seleccionat de la llibreta 

de contactes o importat 

des de la llibreta nativa, 

passem a la pantalla de 

mail. 

També s’accedeix a 

aquesta pantalla si en 

prémer la icona de 

compartir a la pantalla de 

vista prèvia seleccionem 

compartir per correu 

electrònic. 

Torna a la pantalla 

anterior. 

Botó per a enviar el correu 

electrònic. 

Si el contacte és 

un usuari registrat 

la postal s’envia 

directament al mur 

del contacte i 

rebem una 

confirmació. 

Des de la finestra 

de confirmació es 

dóna l’opció de 

tornar al mur propi 

(apartat 2.5) o 

visitar el mur del 

contacte (apartat 

2.18). 

Imatge 58. Enviament Email 

Imatge 59. Confirmació enviament 
postal no editada 

Imatge 60. Confirmació enviament 
postal editada 
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1.2.17 Contacte individual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.2.18 Mur de contacte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Torna a la pantalla 

anterior. 

Si es prem aquest botó 

visitem el mur del 

contacte. 

Si es prem aquest botó visitem el mur 

del contacte. 

S’hi mostren les postals 

rebudes i enviades de i a 

aquest contacte 

Si l’usuari ha 

enviat una postal 

a un contacte, 

després 

d’enviar-li-la, pot 

visitar el mur del 

contacte i veurà 

assenyalada la 

seua postal. 

L’usuari pot 

seleccionar el tipus de 

visualització de les 

postals: ordre 

temporal, usuari, tipus 

de postal, així com si 

les veu en una graella 

de 3 per filera, 2 per 

filera o 1 per filera. 

Torna a la pantalla 

anterior. 

Imatge 61. Contacte individual 

Imatge 63. Mur de contacte Imatge 62. Mur de contacte amb 
nova postal 

Des del menú es pot accedir al mur, a 

la pantalla de postals favorites, a la 

llibreta de contactes, a la pantalla de 

cerca i a les preferències. 

Des del menú es pot 

accedir al mur, a la 

pantalla de postals 

favorites, a la llibreta 

de contactes, a la 

pantalla de cerca i a 

les preferències. 
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1.2.19 Notificació 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 
  

Si l’usuari llisca per 

desbloquejar. El 

dispositiu obri l’aplicació i 

mostra el mur.  

Imatge 64. Notificació 
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Capítol 5: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

En un primer moment, abans de començar aquest Treball Final de Màster, tenia previst 

codificar una aplicació que ja havia conceptualitzat i dissenyat a l’assignatura de Disseny 

d’Interfícies Interactives. 

 

Durant el procés de debat d’idees em vaig adonar que els meus coneixements d’HTML, 

CSS, PHP i Javascript podien no ser suficients per a poder codificar amb èxit ni tan sols una 

mínima part del projecte. Per aquesta raó, vaig abandonar aquesta idea i em vaig posar a 

cercar-ne una de nova. 

 

L’objectiu principal personal per a l’elecció de la temàtica i posterior desenvolupament del 

Treball Final de Màster era combinar-ne el tema amb quelcom relacionat amb la meua feina 

com a mestre de primària. D’aquesta manera, les hores i esforç invertits en aquest Treball 

Final de Màster podria ser de profit en un futur per al meu col·legi. A pesar de tenir en ment 

aquest públic, vaig voler fer el desenvolupament pensant en un públic més general. 

 

Durant el Treball Final de Màster s’han pogut assolir tots els objectius tant del Treball Final 

de Màster, com els objectius de l’aplicació i els personals. 

 

Pel que fa als lliuraments parcials (PACs), es varen haver de fer prou modificacions en la 

línia temporal que s’havia planificat en un principi. Aquestes modificacions han estat 

causades per tasques que es varen poder assolir en menys temps, altres que han requerit 

molt més temps del previst i altres que s’han desenvolupat en paral·lel o en un ordre diferent 

al planificat en un primer moment. 

 

Tot i aquestes desviacions en la planificació, s’han pogut assolir totes les tasques dins del 

termini de cada lliurament (PAC) i, més important, dins dels límits temporals d’aquest Treball 

Final de Màster. 
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2. Línies de futur 

Conforme s’indica detalladament al capítol 1, apartat 4.2 (Abast del projecte més enllà 

d’aquest Treball Final de Màster), en un futur es vol continuar amb el desenvolupament de 

l’aplicació, emprant els llenguatges HTML5, CSS3 i Javascript per a desenvolupar una 

aplicació web i una pàgina web. Caldrà, així mateix crear una base de dades per a allotjar les 

dades dels usuaris i les postals digitals. 

 

Aquestes feines requeriran l’aprofundiment en l’aprenentatge dels llenguatges esmentats (i 

segurament de PHP). També caldrà aprendre a usar l’eina Phonegap per a poder convertir i 

compilar el codi en una aplicació iOS, i posteriorment, també Android. 

 

Finalment, un colp realitzades les proves adients per depurar errors, comprovar els 

requeriments de les diferents botigues d’aplicacions, etcètera, es portarà a terme el 

llançament i la campanya de màrqueting, així com les tasques per posicionar tant l’aplicació 

com la pàgina web (SEM i SEO). 
 

 



mIthanks: Conceptualització i Disseny d’una Aplicació Mòbil per a l’Enviament i Visualització de Postals d’Agraïment 
Digitals, Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia, Antoni Palao Montoya 

 

65 / 66 
 

Bibliografia 

                                                        
1	 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites	
2	
http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-s
ocial-media-research/	
3	
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2015/08/13/7-social-media-platforms-that-cou
ld-explode-before-2016/#39c8871841af	
4	 https://blog.bufferapp.com/messaging-apps	
5	 http://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11	
6	
http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-s
ocial-media-research/	
7	 www.phonegap.com	
8	 http://cleventy.com/evolucion-tecnologica-y-uso-de-internet-en-espana-en-2016/	
9	 https://hipertextual.com/2016/03/internet-en-espana-en-2016-aimc	
10	 https://color.adobe.com/create/color-wheel/	
11	 https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/graphics/app-icon/	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



mIthanks: Conceptualització i Disseny d’una Aplicació Mòbil per a l’Enviament i Visualització de Postals d’Agraïment 
Digitals, Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia, Antoni Palao Montoya 

 

66 / 66 
 

                                                                                                                                                                            

Annex – Lliurables del projecte 

• Memòria del Treball Final de Màster (Palao_Montoya_Antoni_TFM_Memoria.pdf, 

document actual) 

• Informe de Treball (Palao_Montoya_Antoni_TFM_PAC5_InformeTreball.pdf) 

• Arxius de treball (carpeta arxius_treball): 

o Arbre de navegació (imatge png) 

o Diagrama de Gantt final (imatge png) 

o Diagrama de Gantt inicial (imatge png) 

o Prototips de baixa qualitat (imatges png dins carpeta lo_fi) 

o Icona mIthanks (imatge png)  

o Prototips d’alta qualitat (imatges png dins carpeta hi_fi) 

 

o Prototype.vp: Arxiu del programa de prototipatge justinmind. Per a visualitzar 

el prototip i veure’n una simulació, s’ha d’instal·lar l’aplicació i obrir el fitxer 

prototype.vp. Es lliura aquest arxiu com a arxiu de treball ja que s’ha emprat 

per a fer els prototips d’alta fidelitat i per a implementar alguns elements de 

navegació per a la realització del vídeo de presentació. Per aquesta raó, 

aquest prototip no té implementades totes les funcions d’un prototip 

professional que usaríem per a fer els primers tests de navegació. 

 


