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Cita

«Pots utilitzar una goma d’esborrar a la taula de dibuix o un mall a l’obra.» 

– Frank Lloyd Wright, arquitecte nord-americà
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Resum
 
Els telèfons intel·ligents han obert noves vies de comunicació entre persones i d’accés a la informació.

Han  esdevingut,  a  més,  un  element  essencial  en  la  vida  diària  dels  seus  usuaris  com  a  eina

d’organització personal.

Sota aquesta perspectiva i  tenint en compte l’elevat  grau d’implantació en la societat,  s’analitza la

tipologia d’aplicacions mòbils actuals destinades a la comunicació de centres educatius. Aquest anàlisi

serveix  com a punt  de  partida  per  dissenyar  una aplicació  que solucioni  les  diverses  mancances

comunicatives  detectades  en  una  petita  xarxa  de  centres  educatius  pública  (actualitat  del  centre,

programació d’esdeveniments, recordatoris del professor, avisos de darrera hora...).

El treball recull tot el procés de definició i disseny de l’aplicació fins al punt previ a la programació.

Durant  el  procés  s’apliquen  diverses  metodologies  (enquesta  de  detecció  de  necessitats  i  tests

d’usabilitat) per tal de garantir un bon funcionament i la consistència del projecte en cada etapa.

El  producte  resultant  és  el  prototip  gràfic  d’una aplicació  híbrida,  per  a  dispositius  Android  i  iOS,

pensada  per  treballar  paral·lelament  amb  altres  llocs  webs  creats  amb  Drupal  i  Moodle.  El  seu

contingut serà públic llevat determinades funcions limitades a usuaris registrats. Entre les funcionalitats

que s’incorporen:  pantalla  inicial  personalitzable,  sistema de missatgeria,  avisos,  darreres  notícies,

agenda o un espai de fitxers personals.

A través d’una única aplicació per a tots els centres educatius, s’ofereix una solució adaptable a la

realitat de cada escola i dels diversos perfils d’usuaris i, a la vegada, es reforça el coneixement de tota

la xarxa de centres.

Abstract

As  well  as  offering  more  access  to  information,  Smartphones  have  opened  new  channels  of

communication between people. They have become also an essential element in the daily lives of its

users as a tool for personal organization.

Under  this  perspective  and  taking  into  account  the  high  level  of  implementation  in  society,  the

document analyses the existing types of mobile applications aimed at schools' communications. This

analysis serves as a starting point  to design an application that solves the various communication

deficiencies  detected  in  a  small  network  of  public  schools  (e.g.  school  news,  schedule  of  events,

teacher reminders, last minute notices, etc.).

The work includes the process of definition and application design to the point prior to programming.

During the process, various methods were applied (i.e. survey of needs analysis and usability tests) in

order to ensure proper operation and consistency at every stage of the project.
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The resulting product is a chart prototype for Android and iOS devices, designed to work in parallel with

other websites created with Drupal and Moodle. Its content will be public except for certain functions

that will only be available to registered users. Among the features incorporated are: customisable home

screen, messaging system, alerts, latest news, agenda or a space for personal files.

A single application for all schools offers a solution adapted to the reality of each school and also to the

various user profiles, at the same time, it reinforces the knowledge of the network of centres.

Paraules clau

Aplicació mòbil, Centres educatius, Diputació de Tarragona, Comunicació entre usuaris, Android, iOS.
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Capítol 1. Introducció

1.1. Prefaci

El present Treball  Final de Màster (TFM) pretén dissenyar una aplicació per a telèfons intel·ligents

destinada a millorar la comunicació dels centres educatius de la Diputació de Tarragona, tant amb el

seu alumnat (o les seves famílies) com amb la resta de la societat. La tasca de disseny consisteix en

plantejar  l'arquitectura  d'informació  més  idònia  i,  seguidament,  plasmar-la  en  una  pantalla  sense

oblidar els criteris d'usabilitat.

Es vol oferir una única aplicació que centralitzi la informació bàsica de cadascun dels centres i que

permeti, també, una comunicació directa i efectiva amb els usuaris. La nova aplicació ha de ser un

complement als actuals webs dels centres i a les seves intranets educatives, oferint aquella informació

rellevant i de consulta ràpida i adreçant a la Web si es vol ampliar.

Donada  la  tipologia  d'informació  que  es  mostrarà  a  l'aplicació,  caldrà  diferenciar  entre  informació

pública i informació privada d'usuari. Per aquest motiu, caldrà comptar amb un sistema d'identificació

que permeti  limitar  l'accés a informació personal  així  com a determinades funcions (missatgeria o

recursos, per exemple).

Per altra banda, per la diversitat  de centres educatius de la Diputació (3 escoles-conservatoris de

música, 3 escoles d'art i disseny i 3 escoles d'educació especial), serà necessari plantejar un solució

que permeti prioritzar o filtrar la informació pública que recollirà l'aplicació. La navegació s'haurà de fer,

lògicament,  amb un  primer  nivell  dedicat  a  la  selecció  de  centre,  ja  que  cadascun  té  les  seves

particularitats. Tot i això, caldrà assegurar que, en qualsevol cas, la informació rellevant dels altres

centres, bàsicament notícies i esdeveniments destacats, tinguin visibilitat.

Per garantir una comunicació directa amb l'usuari, s'ha pensat en un tipus d'aplicació híbrida, tant per a

sistemes Android com iOS. Aquesta opció permetria disminuir costos de desenvolupament, a l'estar

basada en la tecnologia web, i beneficiar-se d'avantatges com el sistema de notificacions integrades,

per a la creació d'alertes.

Un altre aspecte destacat de l'aplicació és que ha de ser útil i, per tant, l'usuari ha de poder gestionar

fàcilment la informació continguda a través de les diverses aplicacions del sistema (telèfon, navegador,

mapes i rutes, calendari, notes, xarxes socials, etc.).
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1.2. Descripció

La  concepció  d'aquesta  aplicació  neix  de  la  necessitat  detectada  entre  alguns  pares  o  mares

d'alumnes  d'infantil  de  les  escoles-conservatoris  de  la  Diputació  per  mantenir-se  informats  sobre

l'activitat dels seus fills a l'escola. Els centres tenen certes dificultats a l'hora de comunicar-s'hi, per

informar de canvis d'horaris, activitats extres, assajos... o així com per donar a conèixer el seu ampli

calendari d'actuacions. Els pares no solen entrar dia a dia als webs i molts d'ells tenen les bústies de

correu  saturades o,  simplement,  tampoc  tenen costum de consultar-lo.  Davant  d'aquesta  situació,

alguns professors han optat per WhatsApp per comunicar-s'hi.

L'aplicació proposada podria ajudar a fer la vida més fàcil als pares, però també als alumnes més

grans i professors dels centres. Les notificacions personalitzades per aules, accés a horaris, contacte

amb professors i comunicació de l'activitat del centre són també vàlids i aplicables en els cursos de

grau professional (conservatori). En el mateix sentit i per extensió, l'aplicació també podria donar servei

a la resta de centres educatius de la Diputació: escoles d'art i disseny i escoles d'educació especial.

Sota aquesta perspectiva, d'una única aplicació per a tots els centres educatius de la Diputació, a més

d'una millora en l'optimització de recursos s'aconseguiria incrementar l'abast de l'agenda pública dels

centres (concerts, exposicions i festivals) i de la seva oferta formativa. A més, de retruc, la institució

supramunicipal guanyaria visibilitat en el seu paper en els sectors educatiu i  cultural del Camp de

Tarragona i de les Terres de l'Ebre, moltes vegades desconegut per la ciutadania.

La  proposta  resultant  d'aquest  treball  pot  tenir  una  aplicació  real  si  la  mateixa  institució  decidís

desenvolupar-la i treure-la al mercat. L'ús estaria garantit en la comunitat educativa si es té en compte

les dades que indiquen l'alt grau d'implantació i d'ús de telèfons intel·ligents entre joves i adults de fins

a 54 anys1 a la demarcació de Tarragona, superior al 90% [1]. 

En comparació amb altres institucions similars, la Diputació de Tarragona no disposa de cap aplicació

pròpia (llevat  d'una aplicació  turística desenvolupada a través  d'una altra  institució).  La  realització

d'aquest Treball Final de Màster seria una oportunitat perquè l'alumne, tècnic de comunicació de la

mateixa diputació, presentés, una vegada finalitzat, una primera proposta seriosa i assumible per la

institució. Per tant,  el  Treball  implica un repte professional per l'alumne per definir  un projecte útil,

adaptat a condicionants reals i que obri la porta al disseny de noves aplicacions en el lloc de treball.

1 Perfil que englobaria la majoria de pares i mares amb fills menors de 14 anys.
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1.3. Objectius i abast

1.3.1 Objectius

Els objectius que es pretenen assolir en la consecució d’aquest TFM són els següents:

Objectius generals de l’aplicació

1. Conceptualitzar  i  dissenyar  una  aplicació  (Android  i  iOS)  per  difondre  l’oferta  formativa  i

l’activitat dels centres educatius de la Diputació de Tarragona.

2. Visibilitzar el paper de la institució supramunicipal en els sectors educatiu i cultural del Camp de

Tarragona i les Terres de l’Ebre, moltes vegades desconegut per la ciutadania, donant difusió a

les notícies i esdeveniments més destacats.

Objectius per a l’usuari

3. Permetre una comunicació directa entre el professorat i l’alumnat (o les seves famílies) a través

d’un sistema de missatgeria i d’alertes mòbils.

4. Oferir una interfície simple i amigable apta per a tots els usuaris, que sigui suficient per satisfer

les seves necessitats d’accés ràpid a informació o recursos.

Objectius personals de l’autor d’aquest TFM

5. Oferir a la Diputació de Tarragona una primera proposta real d’aplicació mòbil, assumible per la

institució, i que, a la vegada, obri la porta a l’estudi i disseny de noves aplicacions en el lloc de

treball.

6. Integrar,  per  part  de  l’alumne,  els  coneixements  adquirits  en  el  Màster  relacionats  amb el

disseny i la creació d’interfícies i els seus continguts, aplicant-los en un cas real i,  per tant,

tenint en compte altres condicionants tècnics (tecnologia, sistema d’informació, etc.).

1.3.2. Abast del producte

Sota aquestes premisses, el disseny de l’aplicació resultant ha de complir les següents característiques

o funcions (abast de producte):

 Obtenir un únic disseny d’aplicació vàlid tant per a dispositius Android i iOS.

 Recollir informació bàsica dels 9 centres educatius de la Diputació de Tarragona, així com les

notícies  i  l’agenda  pública  de  cada  un  dels  centres.  L’aplicació  ha  de  funcionar  com  un

complement de cada un dels webs, als quals es redirigirà a l’usuari  quan vulgui ampliar la

informació.
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 Recollir  altres informacions d’interès general  dins l’àmbit  educatiu i/o cultural  i  relacionades

directament amb la Diputació de Tarragona.

 Disposar d’un sistema de notificacions que mostri alertes i novetats i que sigui configurable per

l’usuari.

 Incorporar un sistema d’identificació que limiti l’accés a informació privada de l’usuari. L’alta

d’usuaris no s’ha de realitzar a través de l’aplicació.

 Habilitar un sistema de missatgeria simple i només accessible per a usuaris registrats.

 Incorporar un espai de descàrregues amb documentació i altres recursos d’interès general o de

l’usuari en concret.

1.3.3. Abast del projecte

Per  tal  d’obtenir  el  producte final,  cal  establir  les  tasques o lliurables  que ajudin en el  procés de

conceptualització i disseny de l’aplicació que engloba el present TFM. A continuació s’adjunta el llistat

organitzat en les etapes habituals en la gestió d’un projecte:

 [Iniciació] Proposta

 [Planificació] Mandat de projecte i planificació

 [Execució] Definició d’usuari, les seves necessitats i el context d’ús.

 [Execució] Definició de les funcions.

 [Execució] Nom de l’aplicació i identitat visual.

 [Execució] Arquitectura de la informació i arbre de navegació.

 [Execució] Primers esbossos a mà (scketching).

 [Execució] Prototipatge bàsic (wireframe).

 [Execució] Prototipatge final interactiu (mockup).

 [Seguiment i control] Informes de treball periòdics (al final de cada fase –PAC–).

 [Tancament] Presentació.

 [Tancament] Memòria i arxius de treball.

 [Tancament] Producte final (revisat).

Cal  afegir  que  el  prototipatge  bàsic  com el  prototipatge  final  interactiu  només  inclouran  aquelles

pantalles necessàries per mostrar cada una de les funcions incloses en el disseny de l’aplicació. En

aquest sentit, només es preveu desplegar l’arbre d’un centre educatiu. A més a més, la demostració de
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funcions interactives que no s’incloguin en la demostració, estaran degudament especificades en la

documentació.
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1.4. Metodologia i procés de treball

Com ja s’ha comentat anteriorment, el projecte neix d’una mancança detectada en la comunicació dels

centres  educatius  amb  les  famílies  i  altres  usuaris.  Actualment,  per  fer-hi  front,  s’estan  utilitzant

diferents mecanismes que no semblen que siguin suficientment efectius per sí mateixos (taulell físic,

correu electrònic, WhatsApp, xarxes socials...).

La concepció i disseny d’una aplicació mòbil pròpia que centralitzi tota l’activitat dels centres educatius

de la Diputació, donada la implantació actual d’aquesta tecnologia entre la població, s’estima que és la

millor solució per millorar  la comunicació dins la comunitat  educativa així com de cara a l’exterior.

Aquesta opció permetria rendibilitzar, en cas que es materialitzés l’aplicació, l’esforç en l’actualització

de continguts als diversos webs, millorant el seu abast i posant de relleu el paper de la institució.

Tot  i  que es  pretén  obtenir  una proposta  d’aplicació  satisfactòria  per  als  centres  educatius  de  la

Diputació de Tarragona, el present TFM s’ha desenvolupat únicament dins l’àmbit acadèmic i sense

una  relació  directa  i  formal  amb  la  institució  supramunicipal.  Per  contraposició,  en  l’aplicació  de

diverses metodologies aplicades al llarg del treball, es va convidar a participar, de forma individual i

desinteressada, a diversos representants de la comunitat educativa de cadascun dels centres.

Més enllà de les tasques d'anàlisi de la situació inicials, el procés de treball ha seguit les etapes que

són aconsellables per un bon desenvolupament del producte final. S’ha anat realitzant el disseny de

l’aplicació per etapes (definició d’usuaris i context d’ús, definició de funcions, esborranys a mà alçada,

prototipatge bàsic i prototipatge definitiu) i, per tal de garantir la solidesa de cada una de les etapes

importants i la usabilitat de l’aplicació, s’han aplicat diverses metodologies participatives.

En el primer cas, just abans de definir les funcions i els continguts de l’aplicació, es va creure oportú

realitzar una enquesta electrònica de detecció de necessitats entre diversos usuaris potencials (amb

representants dels quatre perfils de la comunitat educativa identificats). D’aquesta manera es podria

corroborar o corregir les principals característiques de l’aplicació.

Posteriorment es van realitzar dos tests d’usabilitat, un al finalitzar el prototipatge bàsic i un altre al

completar el disseny final (el qual restaria subjecte a canvis). El primer va ser senzill i es va realitzar a

través d’una plataforma específica a Internet. El segon, més complet, es va realitzar també a través de

la mateixa plataforma i es van reservar dos usuaris per realitzar el test presencialment. En tots els

casos, la retroalimentació obtinguda va servir per millorar el prototipatge final.

16 / 102



Treball Final de Màster en Aplicacions Multimèdia – David Joanpere i Poblet

1.5. Planificació

Una vegada definits els objectius i l’abast del projecte i del producte, és necessari dividir el projecte per

fases i establir una calendarització que s’adeqüi al temps i als recursos disponibles. A continuació es

detalla la taula de fites amb els lliurables marcats en blau que s’ha anat seguint durant tot el procés

d’elaboració del TFM.

Nom Durada Inici Final ESTAT

PAC1: Proposta 15 dies 26/09/2016 10/10/2016 Conclòs

PAC2: Mandat del projecte i planificacció 14 dies 11/10/2016 24/10/2016 Conclòs

PAC3: Entrega 1 28 dies 25/10/2016 21/11/2016 Conclòs

  Definició d'usuari (necessitats i context d'ús) 3 25/10/2016 27/10/2016 Conclòs

  Definició de les funcions 3 28/10/2016 30/10/2016 Conclòs

  Nom de l'aplicació i identitat visual 3 31/10/2016 02/11/2016 Conclòs

  Arquitectura de la inf. i arbre de navegació 10 03/11/2016 12/11/2016 Conclòs

  Primers esbossos a mà (scketching) 7 13/11/2016 19/11/2016 Conclòs

  Informe de treball periòdic 2 20/11/2016 21/11/2016 Conclòs

PAC4: Entrega 2 28 dies 22/11/2016 19/12/2016 Conclòs

  Prototipatge bàsic (wireframe) 10 22/11/2016 01/12/2016 Conclòs

  Prototipatge final interactiu (mockup) 16 02/12/2016 17/12/2016 Conclòs

  Informe de treball periòdic 2 18/12/2016 19/12/2016 Conclòs

PAC5: Tancament 21 dies 20/12/2016 09/01/2017 Conclòs

  Producte final (revisat) 6 20/12/2016 25/12/2016 Conclòs

  Memòria i arxius de treball 6 26/12/2016 31/12/2016 Conclòs

  Presentació 7 01/01/2017 07/01/2017 Conclòs

  Informe de treball periòdic 2 08/01/2017 09/01/2017 Conclòs

Defensa del projecte 18 dies 10/01/2017 27/01/2017

Taula 1: Taula de planificació de fites i la seva consecució

La informació continguda en la taula anterior es mostra, seguidament, en format gràfic a través d’una

línia de temps i d’un diagrama de GANTT.
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Figura 1: Diagrama de GANTT del projecte
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1.6. Pressupost

A continuació  es  facilita  una  estimació  orientativa  del  cost  que  ha  suposat  tirar  endavant  aquest

projecte. Per la seva naturalesa, el factor humà i la seva dedicació temporal és, sens dubte, l’element

que dominarà en  aquest  pressupost.  En relació  amb l’estimació del  cost  de  l’equipament  tècnic  i

d’altres recursos necessaris, es fa difícil determinar quina seria la imputació real en cada recurs. Al

tractar-se d’un desenvolupament acadèmic i no pas empresarial, l’autor ha pogut disposar de diversos

recursos (bàsicament software) a cost zero.

En aquest sentit, es detalla un cost aproximat relatiu a la dedicació per hores al projecte desgranat en

les principals tasques. La present taula conté una estimació en base a la planificació per dies que s’ha

seguit (a partir de la PAC2) tenint present que la dedicació diària mitjana durant tot el projecte ha estat

de 3 hores, amb un preu unitari per hora de 16 euros.

Nom Hores Preu unitari Preu

  Anàlisi 60 16 960

  Nom de l'aplicació i identitat visual 9 16 144

  Arquitectura de la inf. i arbre de navegació 30 16 480

  Primers esbossos a mà (scketching) 21 16 336

  Prototipatge bàsic (wireframe) 30 16 480

  Prototipatge final interactiu (mockup) 66 16 1.056

  Memòria 18 16 288

  Presentació 21 16 336

  Elaboració d’informes de seguiment 18 16 288

  TOTAL 4.368

Taula 2: Taula de pressupost en base a dedicació per hores.

Durant  l’execució  del  projecte  s’ha  utilitzat  diferents  recursos  gratuïts,  alguns  dels  quals  tindrien

associat un cost econòmic fora de l’entorn educatiu. Es tracta de les aplicacions LibreOffice (paquet

ofimàtica),  Formularis  de Google (per  a  la  realització  de l’enquesta),  Microsoft  PowerPoint,  Adobe

Creative,  Balsamiq  (eina  per  realitzar  prototips  gratuïta  durant  el  primer  mes),  InVision  (eina

col·laborativa per realitzar prototips interactius, el primer projecte gratuït).

Per l’ús de maquinari (ordinador, tauleta i telèfon) i de subministraments (electricitat i accés a Internet)

també caldria imputar al pressupost un cost ponderat en funció dels altres usos que se'n puguin fer.

Com que el projecte únicament s’emmarca dins l’àmbit acadèmic no s’ha considerat necessari afegir

aquestes partides al pressupost, ja que els recursos en qüestió s’emmarquen dins l’àmbit domèstic i

familiar de l’autor.
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En quant al possible cost que podria suposar el posterior desenvolupament tècnic de l’aplicació fins a

la seva posada en marxa, no es disposen de suficients dades reals per poder realitzar una estimació

mínimament acurada.

Com a  element  previ,  caldria  que  s’acabés  de  completar  la  migració  dels  webs  de  centres  a  la

plataforma Drupal i que s’establís una coordinació en l’edició de continguts web i de l’ús de la intranet

educativa Moodle com a plataforma de gestió d’usuaris i recursos associats.

Un cop iniciat  o  assolit  aquest  pas,  al  tractar-se d’una administració  pública,  caldria  valorar  si  el

desenvolupament del projecte es realitza a dins de la mateixa organització o s’externalitza mitjançant

un  concurs  públic.  Cal  remarcar  que,  actualment,  la  Diputació  de  Tarragona  no  disposa  de  cap

aplicació mòbil similar i que, més enllà del desenvolupament web, l’equip tècnic de la corporació no té

experiència en el desenvolupament d’aplicacions mòbils hibrides com la que es proposa. En qualsevol

cas, si la tasca fos assumida internament caldria comptar amb el corresponent aprovisionament tècnic

necessari per a dur a terme el desenvolupament (bàsicament de programari específic).
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1.7. Estructura de la resta del document

El treball pròpiament dit comença en el capítol 2, on es realitza un anàlisi preliminar de l’entorn a través

de  l’estudi  de  l’estat  actual  de  les  qüestió  en  el  mercat.  Donada  la  gran  diversitat  existent  en

aplicacions de centres educatius, s’identifiquen les diverses tipologies d’aplicacions a partir de l’anàlisi

de 4 variables i els punts en comú en la majoria d’elles. Aquest anàlisi servirà per definir millor el tipus

d’aplicació que es vol dibuixar en el context dels centres educatius de la Diputació de Tarragona, sense

oblidar-se de la tecnologia que ho podria fer possible.

El  capítol  continua aprofundint  en el  cas concret  que centra aquest  TFM i  passa a identificar  els

diversos  grups  d’usuaris  que podrien  fer  ús  de  l’aplicació,  analitzant,  també,  el  seu  context  d’ús.

L’estudi es complementa amb la realització d’una breu enquesta electrònica de detecció de necessitats

entre potencials usuaris. Els resultats d’aquesta enquesta serveixen per acabar de definir millor el llistat

de funcions prioritàries que ha d’incorporar la nova aplicació.

Ja en el capítol  3 s’inicia el  disseny de l’aplicació, posant  de relleu quina serà l’arquitectura de la

informació, tant a nivell intern com extern, i presentant l’arbre de navegació inicial de l’aplicació. Aquest

darrer servirà com a punt de partida per realitzar els primers esbossos a mà alçada de les principals

pantalles de l’aplicació. En el mateix capítol, també s’inclou un apartat en el qual es defineix el nom de

l’aplicació així com la seva icona, marcant un primer estil  gràfic que s’hauria de seguir al  llarg del

desenvolupament del disseny.

El prototipatge bàsic (wireframe) ocupa el capítol 4. Aquesta etapa recull el procés de creació dels

prototips en blanc i negre, concretant els diversos elements i la seva distribució a la pantalla. A més, es

desenvolupen  noves  pantalles  obviades  en  els  primers  esbossos,  per  tal  d’anar  donant  cos  a

l’aplicació. Fruit d’aquesta etapa, s’obté una mostra més fidedigna de l’aplicació que es vol obtenir (en

comparació amb l’etapa anterior). Aquests primers prototips serien, en un projecte corrent, els que es

presentarien  al  client  per  començar  a  discutir  sobre  el  disseny  de  les  pantalles  i  les  seves

funcionalitats. En el cas d’aquest TFM s’ha considerat substituir-ho per un primer test d’usabilitat en

línia entre possibles usuaris potencials.

El disseny de l’aplicació es clou en el capítol 5 amb la presentació de les pantalles que formen part del

prototipatge final (mockup), amb versió interactiva inclosa, en el qual s’hi afegeixen noves pantalles no

desenvolupades en el prototipatge bàsic. L’etapa s’inicia, però, amb l’arbre de navegació definitiu i amb

la definició de l’estil  gràfic de l’aplicació necessari abans de començar la maquetació. En el capítol

també s’inclou un repàs a tots els elements interactius que ha de contenir l’aplicació i es posa èmfasi

en el cas dels missatges de la barra de notificacions del telèfon. Per últim, es deixa constància del

segon test d’usabilitat, més complert i que es va realitzar a través del prototip interactiu, el retorn del

qual està plasmat en les pantalles finals.

L’últim capítol es reserva per les conclusions i les línies de futur del projecte/aplicació.
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Capítol 2. Anàlisi

2.1. Estat de l'art

Aquest TFM pretén aportar una solució a les necessitats comunicatives específiques del conjunt dels

centres  educatius  de  la  Diputació  de  Tarragona  plantejades  anteriorment.  Moltes  d’aquestes

necessitats coincideixen en major o menor mesura amb les necessitats d’altres centres o institucions

que ja disposen de solucions en forma d’aplicació mòbil  al  mercat.  Cal tenir  present,  però, que el

número  d’aplicacions  és  encara  incipient  tenint  en  compte  el  gran  número  de  centres  educatius

(escoles, instituts i universitats) i, en alguns casos, es tracta d’aplicacions molt bàsiques o inicials. A

continuació, s’analitzen diversos tipus de solucions i es confronten en el context de la Diputació de

Tarragona.

2.1.1. Tipologies d’aplicacions

Per tal d’aproximar-se al concepte d’aplicació que es vol definir en el present TFM, s’ha realitzat una

cerca exhaustiva d’aplicacions de centres educatius a la botiga oficial d’Android (Google Play) i s’ha

constat  una  gran  variabilitat  en  funció  de  diversos  factors.  És  interessant  analitzar  les  diverses

tipologies d’aplicacions existents a partir de quatre variables generals: tipus d’informació, tipus d’usuari,

tipus d’ensenyament i l’abast de centres. Segons la definició d’aquestes variables, es pot realitzar una

aproximació a la diversitat d’aplicacions en l’àmbit de centres educatius (més enllà de la quantitat de

recursos i serveis que pugui contenir cada aplicació).

Anàlisi per tipus d’informació

 Pública.  Englobaria  la  informació  bàsica  del  centre:  projecte  i  oferta  formativa,  dades  de

contacte,  notícies  d’interès  general  generades  en  el  propi  centre,  calendari  administratiu  i

agenda pública, entre altres.

 Privada. Aquesta informació requereix habitualment que l’usuari s’hi identifiqui. Englobaria la

informació de caràcter personal i la generada per l’activitat a l’aula: notes, material formatiu,

horaris, avisos personalitzats, comunicacions amb altres usuaris, etc. 

Anàlisi per tipus d’usuari

Segons el rol de l'usuari, l'aplicació haurà de recollir determinada informació perquè esdevingui útil per

aquest.

 Alumnat. Informació de l’activitat diària i novetats del centre, de la seva activitat acadèmica

(horaris, recursos formatius i avaluacions) i contacte amb professors i companys.
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 Docents.  Informació de l’activitat diària i novetats del centre, de la seva activitat acadèmica

(horaris i recursos formatius) i contacte amb companys i el seu alumnat (i les seves famílies, si

s’escau).

 Famílies. Novetats del centre i informació de l’activitat diària i evolució acadèmica dels seus

fills  (notes,  avisos,  horaris  i  esdeveniments),  així  com  contacte  amb  el  centre  i  els  seus

professors.

 Altres.  Es  tractaria  bàsicament  d’antics  alumnes,  nous  alumnes  (o  les  seves  famílies)  o

persones  amb  un  especial  interès  en  l’activitat  pública  generada  pel  centre  (cultural,

científica...).

Anàlisi per tipus d’ensenyament

El tipus d'ensenyament (lligat a l'edat dels alumnes) determinarà el públic objectiu i, en conseqüència,

el tipus d'informació.

 Educació  infantil  i  primària  (escoles).  L’aplicació  anirà  destinada  principalment  als

progenitors  o  tutors  legals  dels  alumnes  (menors  d’edat),  els  quals  volen  estar  atents  a

l’activitat del seus fills a l’escola (notes, conductes, fotos...) i estar al cas de recordatoris, avisos

o requeriments del professor. En aquests casos no es sol utilitzar una intranet educativa i, a

més, no es recomana que els menors de 14 anys disposin de telèfon intel·ligent.

 Educació secundària (instituts).  Els alumnes en són els principals destinataris, ja que en

cursos superiors2 és habitual que facin ús del telèfon. Les aplicacions solen oferir-los horaris,

agenda acadèmica (exàmens), accés a recursos educatius i qualificacions, sense oblidar-se de

notificacions i contacte amb professors. En el cas dels alumnes més petits, algunes aplicacions

també ofereixen eines de seguiment per part de les famílies.

 Educació superior (universitats). En aquest cas, com que els alumnes són majors d’edat, el

rol de família és inexistent, però per contra guanya força la informació pública dels centres: es

realitzen  més  esdeveniments  oberts  al  públic  i  es  genera  una  major  quantitat  de  notícies

d’interès  general.  L’alumnat,  com  el  professorat,  està  més  habituat  a  entrar  a  la  intranet

educativa  a  través  del  web  i  a  l’ús  del  correu  electrònic  i,  per  tant,  l’aplicació  està  més

destinada a recordatoris i accessos ràpids a material, notes, agenda acadèmica i missatgeria

amb usuaris (sense haver de registrar-se cada vegada). 

Anàlisi per abast de centres

El número de centres que dóna cobertura una aplicació, així com la seva relació entre ells, determina

directament l'experiència de l'usuari i els continguts que s'hi mostren.

2 L'any 2015 el 61,8 dels nens catalans de 10 a 15 anys ja disposava de telèfon mòbil [2] i els seu ús és gairebé del 
100% per a joves a partir de 15 anys a la demarcació de Tarragona [1].
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 D’un únic centre.  En aquest cas, existeix una gran disparitat en les solucions. És el propi

centre  que,  dins  les  seves  possibilitats,  en  determina  les  funcionalitats:  d’una  petita  app

estàtica  amb  continguts  actualitzats  via  RSS  a  una  app  completa  i  mutifuncional  d’una

universitat. Existeixen empreses que ofereixen aplicacions preformatades als centres educatius

perquè puguin gaudir d’aplicació pròpia.

 Agrupació de centres (públics o privats). És una possibilitat real, però amb pocs exemples

al mercat.  Un primer cas el trobaríem a Austràlia, on el govern regional de Queensland ha

desenvolupat l’aplicació QSchools, amb accés a informació de tots els centres de la regió i amb

servei d’alertes regionals i d’escoles preferides. Un segon cas seria abalarMóbil, una aplicació

de la Xunta de Galicia en la qual els pares s’identifiquen amb el seu número de telèfon i tenen

accés a dades acadèmiques privades dels fills. Un darrer cas seria el de la Salle, una xarxa

privada d’escoles i  instituts que disposa de l’aplicació Sallenet,  una intranet educativa amb

versió web disponible per als seus centres. En aquest cas, l’aplicació està basada en el gestor

de continguts Moodle i no té part pública, però, per contrarestar-ho, alguns centres disposen

d’una app oberta amb enllaç a Sallenet.

 Plataforma de  tercers.  Algunes  empreses  han creat  un  servei  que,  a  través  d’una  única

aplicació, ofereixen prestacions similars d’aplicació pròpia a múltiples centres educatius. En

aquests  casos,  és  l’empresa  qui  limita  les  funcionalitats  del  servei  i  permet  una  mínima

personalització de l’espai destinat al centre.

Un cas especial  seria el  de l’aplicació oficial  del  gestor  de continguts Moodle.  Si  el  centre

disposa d’aquesta intranet en els seu servidor (i permès l’ús en dispositius mòbils), qualsevol

dels seus usuaris es pot beneficiar d’un accés ràpid a les funcionalitats de la intranet adaptades

al dispositiu.

Punts en comú d’aquestes aplicacions

En la majoria de casos, s’ha apostat per una aplicació híbrida (instal·lada en el telèfon i basada en

programació web), la qual actua com a complement del lloc web del centre, redirigint el  tràfic cap

aquest  últim.  La  informació  que  s’incorpora  és  la  bàsica  del  centre  educatiu  (presentació,  oferta

formativa, dades de contacte i xarxes socials), combinada amb notícies, agenda i accés a informació

privada de l’usuari (amb opció de missatgeria).

L’ús  de  les  notificacions  en  aquestes  aplicacions  és  generalitzat  i  una  de  les  característiques

essencials. Més enllà de l’accés ràpid a les dades, es volen oferir avisos que permetin millorar el dia a

dia dels usuaris (bàsicament alumnes i famílies). Justament són les apps de serveis públics i serveis

financers les que gaudeixen de major valoració i ús pels usuaris d’aquest tipus d’alertes. Per tal de

garantir  la  seva  funcionalitat,  es  recomana  no  abusar  de  les  notificacions  i  que  aquestes  siguin
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personalitzades  acord  a  l’interès  de  cada  usuari  (permetent  que  aquest  pugui  configurar-les  o

simplement desactivar-les).

2.1.2. Context dels centres educatius de la Diputació de Tarragona

La solució que es vol plantejar en aquest TFM no acaba de coincidir  exactament amb cap de les

aplicacions del mercat. Tot i tractar-se d’una app d’agrupació de centres, no se'n troba cap amb un

número petit (9), amb tres tipus ben diferents d’àmbits d’ensenyament (musical, artístic i especial) i

amb accés a informació pública i privada per als quatre tipus d’usuari plantejats. 

Amb la  finalitat  que  la  interfície  de  l’aplicació  sigui  el  més  simple  possible,  seguint  l’exemple  de

solucions trobades en l’anàlisi anterior, convindria poder activar (manualment o automàticament) l’opció

de centre preferit i limitar i personalitzar la informació privada a través de la identificació de l’usuari. Es

tractaria de la combinació de dos models d’aplicació com la de la Universitat Jaume I, que limita l’accés

a qualsevol notificació amb un registre d’usuari, o la de la xarxa d’escoles Qschools, que permet elegir

escoles preferides i disposa de notificacions públiques.

2.1.3. Tecnologies disponibles

Tot i que l’objectiu d’aquest TFM no es tracti de desenvolupar l’aplicació, és important tenir en compte

la  tecnologia  disponible  per  conèixer  les  possibilitats  reals  de  desenvolupament  abans  de  fer  el

disseny. En aquest sentit, l’aplicació no presentaria complicacions ja que es basaria en programació

web.

Actualment,  els  diversos  webs de centres  estan funcionant  a  partir  de plataformes com Houdini  i

Drupal, tot i que s’ha iniciat un procés de renovació perquè tots acabin utilitzant Drupal. En el cas de

les intranets educatives, els centres que en fan ús utilitzen la plataforma Moodle. Ambdues plataformes

són compatibles per integrar prestacions d’una dins l’altra i ambdues cap a l’app.

En aquest sentit, la nova aplicació podria dissenyar-se sota aquesta perspectiva. A més, per assegurar-

se que els usuaris de tots els centres puguin identificar-se a l’aplicació i establir accés a recursos i a

missatgeria, es podria optar perquè tots els centres utilitzessin la seva pròpia plataforma Moodle com a

sistema base. Un dels beneficis de Moodle és que disposa de la possibilitat de crear rols paterns, que

servirien en el cas de les escoles de música i centres d’educació especial per crear el sistema de

missatgeria i alertes per a l’aplicació (tot i que no fessin ús directament de Moodle).
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2.2. Definició d’usuaris

Partint de l’anàlisi establert en l’Estat de l’art sobre la tipologia d’aplicacions de centres educatius i la

seva contextualització en els centres de la Diputació de Tarragona, i sense perdre de vista els objectius

plantejats, a continuació es procedeix a analitzar més concretament el cas que centra aquest TFM.

El públic objectiu de l’aplicació serà divers donada la varietat de centres educatius i de papers en la

comunitat educativa de la Diputació. Per tant, caldrà tenir present el conjunt de necessitats globals i

aquelles específiques de cada un dels grups d’actors.

Els diferents perfils d’usuari identificats i als quals va encaminada l’aplicació serien els següents:

• Mares, pares o tutors legals de l’alumnat de les escoles de música i dels primers cursos de

conservatori (principalment menors de 14 anys) i de les escoles d’educació especial. Aquest

tipus d’usuari destaca per tenir al càrrec infants i joves -normalment sense dispositiu mòbil-,

que  per  la  seva  curta  edat  o  per  tenir  algun  grau  de  minusvalidesa,  necessiten  d’un

acompanyament o supervisió en la seva activitat en el centre educatiu. Per tant, aquest grup

d’usuaris necessita estar al cas de l’activitat dels seus fills en el centre així com de l’actualitat

del mateix.

• Alumnat de les escoles d’art i disseny (majoritàriament de cicles formatius de grau superior) i,

també, dels conservatoris de música (a partir de 14 anys). Es tracta d’usuaris que ja gaudeixen

d’autonomia (en major o menor mesura) vers les seves famílies en la seva activitat al centre i

que en la majoria de casos ja disposa d’un dispositiu mòbil. Per tant, aquest grup d’usuaris ja

gaudeix de bona comunicació en l’activitat del centre perquè hi està directament involucrat (fins

i tot, en el cas de les escoles d’art i disseny, disposen d’intranet educativa Moodle). Tot i això,

una aplicació podria millorar la comunicació d’última hora a través d’un sistema d’avisos i de

recordatoris, a més de facilitar l’accés a certs recursos (horaris, agenda d’activitats, contacte...).

• Personal docent de tots els centres educatius. Més enllà de la informació que pot contenir

l’aplicació  (es  tracta  de  personal  dels  centres),  aquest  perfil  d’usuari  necessita  una via  de

contacte directa amb els progenitors i tutors legals dels seus alumnes, quan aquests són més

petits, o directament amb el seu alumnat, quan és més gran. El sistema de missatgeria està

més justificat en el primer cas, ja que els pares estan més al marge del dia a dia del centre i per

la casuística de cadascun d’ells potser el correu electrònic no és la millor via de comunicació.

En aquest sentit, l’aplicació serviria per notificar recordatoris, canvis d’última hora i contacte

directe amb un progenitor (o un estudiant).

• Ciutadania en general (antics i futurs alumnes i persones interessades en l’activitat cultural).

Es tracta d’un perfil d’usuari divers que, tot i no participar en el dia a dia del centre (no serien

usuaris registrats), vol estar atent a novetats d’interès general com podria ser el calendari de
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preinscripcions i matriculacions, l’oferta periòdica de petits cursos i tallers, l’agenda de concerts

i d’exposicions derivada de l’activitat dels centres, entre altres qüestions.

• Personal de gestió de centres. Al tractar-se dels responsables de la informació de l’aplicació,

l’ús principal d’aquest tipus d’usuari seria l’enviament d’alertes generals o de missatges a grups

(professors i alumnes).

2.2.1. Context d’ús

A partir  d'aquesta definició inicial,  seguidament es pretén identificar el context d’ús de l’aplicació a

través de diversos exemples que permetin entendre millor la seva concepció abans de dibuixar-la. A

més de les necessitats detallades anteriorment, cal conèixer quin és l’entorn on es farà ús de l’aplicació

per tal de garantir la usabilitat de les diverses funcionalitats entre el públic objectiu. A continuació es

detallen alguns exemples per posar en evidència el context d’ús de l’aplicació.

Usuari 1

Martina. 47 anys. Casada i mare de dos fills de 8 i 11 anys els quals estudien música a una Escola i

Conservatori com a activitat extraescolar. Treballa com a arquitecta tècnica i, per la seva feina, sol tenir

reunions algunes tardes. La Martina sol ocupar-se dels fills quan surten de l’escola, i quan té dificultats

es coordina amb la seva mare i el seu marit.

Per a la Martina, l’ús del mòbil és essencial ja que l’utilitza per planificar els seus horaris i tasques i rep

moltes trucades i correus. Respecte al conservatori, rep informacions disperses a través de diversos

mitjans (correu, WhatsApp, fulletons, tauler de l’escola...).

Necessitats

• Eina que centralitzi la informació derivada del conservatori dels seus dos fills (horaris, agenda i

localitzacions...).

• Rebre comunicacions del centre (canvis horaris, tràmits administratius, novetats, accés a les

fotos d'actes dels alumnes...).

• Missatges dels professors (material de l'aula, recordatoris...).

Context d’ús

Per al seu paper de coordinació en l’activitat dels fills, la Martina aprofitarà els moments de tranquil·litat

per planificar els horaris habituals i per preveure la nit abans de les diverses tasques de cada dia. Ho

farà generalment des del sofà, esgotada de l’activitat diària, i amb el seu marit a la vora (o a qualsevol

lloc si rep un avís d’última hora). Per això necessitarà poder gestionar la informació: descarregar els

horaris, afegir un esdeveniment al calendari, compartir una informació amb el seu marit o la seva mare,

ubicar el lloc on es realitzarà un concert, enviar un missatge al professor o accés a dades de contacte

del centre, etc.
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Usuari 2

Aitor. 56 anys. Professor en dues de les escoles d’art i disseny. Disposa de telèfon intel·ligent però no

està  molt  habituat  a  l´ús  de  les  noves  tecnologies.  En el  telèfon  utilitza  únicament  les  funcions  i

aplicacions bàsiques i més conegudes (càmera, WhatsApp...).

Necessitats

• Via ràpida de comunicació amb als alumnes, per comunicar qualsevol incidència a l'aula

• Estar atent a l'activitat dels dos centres.

Context d’ús

L’Aitor utilitzaria l’aplicació fora de l’aula però dins del seu temps dedicat al treball, ja sigui entre classe

i  classe,  organitzant  alguna activitat  (exposició,  sortida  cultural...).  En  alguns casos,  pot  haver  de

comunicar-se amb als seus alumnes puntualment i amb una certa immediatesa (que no aportaria de

per si una intranet educativa com Moodle).

Usuari 3

Núria. 19 anys. Estudiant de cicle formatiu a una escola d’art i disseny. Com que assisteix habitualment

a les classes i utilitza la intranet educativa, està ben al cas de les activitats del centre. Com la majoria

de persones de la seva generació està habituada a l’ús de noves tecnologies.

Necessitats

• Consulta ràpida d'horaris i d'agenda d'esdeveniments del propi centre i relacionats (exàmens,

exposicions, conferències...).

• Avisos del centre o del professor (canvis d'hora, suspensió de classes, recordatoris...)

• Accés ràpid a la intranet.

Context d’ús

La Núria fa ús intensiu del mòbil  i  està permanentment connectada. Per tal  de planificar-se el seu

temps d'estudi o d'oci, en qualsevol moment i en qualsevol lloc pot haver de consultar un horari o

alguna altra informació (parada del bus, trobada amb els amics...). Vol estar al cas de possibles canvis

en els horaris, per evitar, per exemple, fer viatges innecessaris al centre si es suspèn, per algun motiu,

una classe ja que viu a 30 km.

Usuari 4

Norbert. 35 anys. Antic alumne del conservatori i pare d’una criatura de 5 anys. És un apassionat de la

música clàssica i sempre que pot vol assistir als pocs concerts que s’organitzen en el seu entorn. Vol, a

més, que el seu fill aprengui música perquè creu que li serà molt beneficiós per la seva educació.
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Necessitats

• Rebre avisos sobre preinscripcions i matriculacions de l'escola de música.

• Estar al cas de les activitats públiques que s'organitzin, com ara concerts, festivals o activitats

per la canalla.

Context d’ús

En Norbert utilitzarà l'aplicació de manera esporàdica ja que li interessa més rebre notificacions sobre

actes d'agenda musical i avisos sobre l'oferta educativa, tant de la seu antic conservatori com algun

altre que li pugui interessar per proximitat. Com que no serà un usuari registrat, ha de poder configurar

un sistema d'alertes personalitzades.

2.2.2. Enquesta de detecció de necessitats

Per tal de corroborar les necessitats i perfilar millor les funcions, es va realitzar una breu enquesta de

detecció de necessitats entre el principal públic objectiu (personal docent, personal de centre, alumnat i

famílies).

L’enquesta, titulada «Com seria la teva aplicació per a mòbils ideal per millorar la comunicació del teu

centre  educatiu?»,  es  va  realitzar  en  format  electrònic  i  a  través  d’Internet.  Per  tal  d’afavorir  la

participació, es va enviar per correu electrònic als 9 centres educatius de la Diputació una petició de

distribució de l’enquesta entre membres de la comunitat  educativa.  En total  es van aconseguir  10

respostes (1 de gestió de centres i  2 de mares o pares d’escoles i  conservatoris de música, 2 de

professorat  d’escoles  d’educació  especial  i  5  de  professorat  d’escoles  d’art  i  disseny,  però  cap

provinent de l’alumnat major de 14 anys).

Tot i que aquests resultats siguin parcials serveixen per ajustar a la realitat alguns aspectes concrets

com, per exemple, en el cas de la missatgeria: els professors estan oberts a respondre missatges

d’alumnes o pares des del seu propi dispositiu mòbil personal?

A continuació es detallen els principals resultats i conclusions de l’enquesta, en la qual no ha comptat

amb  la  participació  d’estudiants  i  en  la  qual,  a  excepció  d’un  docent  d’educació  especial,  tots

disposaven de dispositiu mòbil.

Conclusions generals

A tots  els  enquestats  se’ls  va  demanar  que  marquessin  d’un  llistat  aquelles  funcionalitats  que

creguessin que li serien més útils. A continuació s’ordenen els resultats de major a menor ponderació:

1. Agenda d’activitats internes del centre (90%)

2. Notícies del centre (80%)

3. Accés a la intranet educativa (Moodle) (80%)

29 / 102



Treball Final de Màster en Aplicacions Multimèdia – David Joanpere i Poblet

4. Agenda d’actes públics (70%)

5. Avisos del centre (informació de servei del centre) (70%)

6. Missatges del professor (70%)

7. Horaris de classes (60%)

8. Dades de contacte del teu centre (60%)

9. Descàrrega de recursos (documents, imatges) (60%)

10. Xat entre professors i alumnes (o els seus pares, si són menors) (50%)

11. Calendari d’exàmens (50%)

12. Accés a les xarxes socials (50%)

13. Notes (avaluacions) (40%)

14. Informacions rellevants de l’activitat cultural relacionada amb la Diputació (30%)

15. Informacions rellevants dels altres centres educatius de la Diputació (20%)

16. Dades de contacte de la resta de centres educatius de la Diputació (20%)

17. Oferta formativa (20%)

Els enquestats disposaven d’un camp on suggerir altres funcionalitats o informacions però no hi van fer

cap aportació.

Professorat

Als docents se’ls va preguntar específicament sobre què en pensaven sobre l’enviament i la recepció

de missatges a través de l’aplicació, tenint present que l’aplicació s’instal·larà en el seu dispositiu mòbil

personal i poden ser reticents a rebre missatges fora de la seva jornada laboral.

Preguntats per com valorarien la possibilitat d’enviar missatges a alumnes i pares des de l’aplicació, 5

van respondre positivament i  2 negativament (un dels  quals  no disposa de telèfon intel·ligent  i  és

professor d’educació especial i l’altre és d’una escola d’art i disseny). Entre els positius veuen bé poder

enviar  missatges  a  persones  en  concret  o  en  grups  d’alumnes  (classes),  només  una  persona

contempla a un grup de famílies.

En el cas de que siguin els docents els qui rebin missatges d’alumnes i pares, la resposta ha estat

positiva, a excepció dels dos professors reticents.

Finalment,  preguntats  per  quines funcionalitats  valorarien més de l’aplicació  (resposta lliure),  dues

persones valoren la  immediatesa dels  avisos importants  o d’última hora;  una altra,  poder  adjuntar

arxius en els missatges, i la darrera, la facilitat d’ús de l’aplicació.
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Mares, pares o tutors legals

Sobre les funcionalitats que valoren més les mares i  pares destaquen també el sistema d’avisos i

notificacions (actes, notícies, última hora...) i la missatgeria amb professors i centre. També valoren

l’accés a horaris escolars i per tràmits, la relació d’assignatures i professors, l’agenda del centre, entre

altres.

Una de les persones enquestades constata la dispersió de la informació entre diversos mitjans (web,

WhatsApp,  trucades,  correu...).  A més,  afegeix  que el  web del  seu centre no  conté la  informació

actualitzada  i  que,  per  tant,  no  tenen  una  plataforma  on  poder  consultar  tota  la  informació  que

necessiten, han d’esperar que els hi arribi a través d’alguna de les múltiples vies.

Personal de gestió de centres

Donada l’acceptació que té la plataforma Moodle, de codi lliure, en l’entorn educatiu i la possibilitat real

existent de poder utilitzar-la en el disseny de l’aplicació (per a registre d’usuaris, missatgeria, contactes

i recursos), es va creure convenient preguntar al personal de gestió de centres si en disposaven o en

tenien intenció en el  futur.  Les  tres escoles d’art  i  disseny en disposen actualment  (comparteixen

plataforma). L’única persona de gestió de centres (conservatori) que ha contestat l’enquesta ha dit que

no tenien intenció de disposar-ne.
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2.3. Definició de funcions

Una vegada identificades les principals necessitats i les possibles funcions més valorades pels usuaris

enquestats, a continuació es dictaminen amb més precisió les funcions i les característiques que ha de

recollir la nova aplicació. En la presa de decisió s’han tingut en compte els objectius plantejats i la

previsió  de  les  necessitats  bàsiques d’estudiants.  S’han descartat,  d’entrada,  la  inclusió  d’algunes

funcions  que  ja  disposen d’alternatives  vàlides  en  dispositius  mòbils  (carpeta  de  recursos,  correu

electrònic, aplicació de Moodle...) per tal de simplificar l’ús de l’aplicació.

• Sistema d’identificació amb accés a contingut privat d’usuari. Tots  els  membres de la

comunitat educativa (personal de gestió de centres, personal docent, alumnat major de 14 anys

i  mares  i  pares  d’alumnes)  han de poder  accedir  a  material  privat  de l’usuari  o  de  l’aula.

L’aplicació  no  inclourà  una funció  de  donada d’alta,  el  centre  haurà  de  facilitar  les  dades

d’accés als usuaris. L’aplicació ha de mantenir la identificació (tot i que es tanqui l’aplicació).

Cal donar a l’usuari l’opció de sortir de la sessió per esborrar les seves dades del dispositiu. 

• Elecció de centre o centres preferits. Tots els usuaris, registrats o no, poden seleccionar un o

més  centres  preferits.  En  el  cas  dels  usuaris  registrats,  els  centres  amb  els  quals  estan

vinculats apareixeran per defecte com a preferits (no es podran desseleccionar) per garantir

una millor experiència. L’elecció d’un centre preferit implica que aquest serà accessible més

fàcilment i que les seves notificacions seran activades. 

• Definició de pantalla d’inici. L’aplicació comptarà amb un pantalla principal (primer accés) i

de pantalles principals de centre. Per fer la informació més accessible i adaptar l’aplicació a

cada usuari, aquest ha de poder triar una pantalla de centre com a pantalla inicial quan obri

l’aplicació.

• Sistema de missatgeria. Es proposa un sistema de missatgeria unidireccional, de professor a

alumne/mare/pare (o grups d’aquests). Els missatges consistiran en un camp de text simple en

el qual, en la seva lectura, els enllaços web, les adreces de correu i els números de telèfon han

de poder ser marcables (activant les funcions del dispositiu mòbil). Es podria partir de l’eina de

missatgeria de Moodle ja que també incorporaria els contactes organitzats.

• Carpeta  de  recursos.  Es  tracta  d’un  repositori  de  fitxers  (PDF,  DOC,  ZIP...),  tant  públics

(d’accés lliure)  com privats  (usuari  registrat).  Inclouria:  programes d’esdeveniments,  horaris

acadèmics, document amb notes, memòria anual del centre... En el cas dels pares de diversos

fills, els recursos privats haurien d’anar separats pel nom d’alumne. La publicació de recursos

públics es podria fer a través del web i la publicació de recursos privats, a través de Moodle (o

una eina específica).
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• Notícies. Notícies del centre i, en un segon terme, notícies de l’àmbit cultural de la Diputació.

La publicació ha de ser automàtica i ha de provenir dels respectius webs.

• Agenda. Agenda pública del centre, i en un segon terme, agenda cultural de la Diputació. La

publicació ha de ser automàtica i  ha de provenir  dels respectius webs.  Els esdeveniments

s’hauran de mostrar llistats, amb un camp de geolocalització, i hauran de permetre l’exportació

al calendari del dispositiu.

• Sistema d’avisos. Aquest sistema enviarà missatges a tots els usuaris, siguin registrats o no

però tinguin marcat el centre com a preferit. Només els usuaris autoritzats podran enviar -en

nom del centre- aquest tipus de missatges consistents en un camp de títol i un camp de cos de

text  simple.  També  es  podria  habilitar  una  petita  eina  web  per  realitzar  la  tasca  des  de

qualsevol dispositiu.

• Notificacions. Amb l’objectiu d’aportar immediatesa en la comunicació, l’aplicació utilitzarà el

sistema de notificacions del dispositiu mòbil per tal d’alertar a l’usuari de la recepció d’avisos i

de missatges i de la publicació de noves notícies, únicament dels centres preferits. L’usuari ha

de poder personalitzar o desactivar les notificacions.

• A més a més, tots aquells continguts que tinguin una referència web pública, com les notícies i

els  actes d’agenda,  han de poder  ser  objecte de  compartició a  través de xarxes  socials,

correu electrònic o altres aplicacions del dispositiu.

En  el  procés  de  definició  s'han  descartat  altres  funcions  complementàries  amb la  finalitat  de  no

sobredimensionar  l'aplicació,  sobretot  en casos en els  qual  ja  existeixen eines  que poden aportar

solucions similars:

• Sistema de  missatgeria  bidireccional.  En  aquest  cas,  alumnes  i  famílies  podrien  enviar

missatges a professors i, aquest fet, derivaria en converses de xat. Per tal d'evitar reticències

del professorat i evitar la complexitat del sistema, s'optaria per oferir un directori del professorat

del centre amb les seves adreces de correu corporatives perquè mares, pares i alumnes hi

puguin  contactar  enviant  un  missatge  des  de  l'aplicació  de  correu  del  dispositiu.  A més,

l'alumnat de les escoles d'art i disseny disposen d'intranet educativa per comunicar-se amb el

professorat.

En relació amb l'adjunció de fitxers en els missatges, si s'utilitzés la plataforma Moodle per

crear el sistema de missatgeria, aquesta no permet l'enviament d'adjunts. Tot i que es podria

desenvolupar aquesta funcionalitat, el professorat pot afegir enllaços web en els missatges o

publicar recursos a la intranet educativa i posteriorment referenciar-los en el missatge.

• Agenda  interna  de  centre,  agenda  acadèmica  de  l'alumne  i  notes.  Tenint  present  la

diversitat de centres i les dificultats per alguns per mantenir el web actualitzat, la solució més

raonable seria la publicació en format digital dels documents que ja s'editen en paper: agenda
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mensual del conservatori (amb múltiples actes de caire intern), resultat de les avaluacions...

Cal  tenir  present  que en les  escoles  d'art  i  disseny ja  s'utilitza  la  plataforma Moodle  que

incorpora un calendari acadèmic per a l'alumne.
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Capítol 3. Disseny inicial

3.1. Arquitectura de la informació i arbre de navegació inicial

3.1.1. Consideracions prèvies

Com ja s’ha introduït anteriorment, l’aplicació que es vol dissenyar és de tipus híbrida i vol basar el seu

contingut amb la captura o enllaç d’informació dels diversos webs (centres i Diputació) i de la intranet

educativa  Moodle.  En  aquest  darrer  cas,  tot  i  que  es  podria  plantejar  crear  una  eina  pròpia  per

gestionar la informació d’usuari registrat, Moodle oferiria una plataforma ja creada i evitaria la duplicitat

de bases de dades i el seu manteniment i actualització. Per tant es plantejaria Moodle com a eina de

gestió d’usuaris i de fitxers privats (d’usuari o de l’aula) en aquells centres en els quals no es vulgui

utilitzar com a intranet educativa.

Cal tenir present, també, la disparitat existent entre els diversos webs de centres (apartats i continguts

publicats) i  els gestors de continguts utilitzats. Actualment la majoria de webs estan realitzats amb

Houdini  i  no  disposen  de  versió  adaptable  a  les  petites  pantalles,  però  s’està  treballant  en  la

remodelació d’aquests webs i la migració cap a Drupal. Per tant, per tal de garantir un bon disseny

d’aplicació i una bona experiència de l’usuari amb el redreçament de l’aplicació cap al web del centre,

caldrà preveure tasques de coordinació a l’hora d’establir enllaços i aplicar estils. Per tal de facilitar les

tasques  de disseny i  acoblament,  caldria  preveure  que  tots  els  webs  disposessin  de  determinats

apartats webs amb una estructura en concret i una URL determinada.

En aquests moments es fa difícil saber quins continguts seran fixos de l’aplicació (només actualitzables

amb noves versions), quins seran de descàrrega temporal i consultables sense connexió i quins altres

només podran ser consultats amb connexió a Internet. El que sí es evident que l’aplicació haurà de fer

ús permanent de la connexió a Internet, per consultar si hi ha novetats per notificar (darreres notícies,

missatges i avisos). En qualsevol cas, aquesta tasca seria posterior i no s’inclouria en els objectius

d’aquest TFM.

3.1.2. Estructura de la informació inicial

Una  vegada  introduït  a  grans  trets  el  que  seria  el  sistema  intern  d’informació  de  l’aplicació,  a

continuació es detalla l’organització de la informació de cara a l’usuari. 

Aquesta organització parteix del següent arbre de continguts bàsic presentat de manera esquemàtica:

• Pantalla principal.

• Centres educatius.

• Centre educatiu «X».  Pàgina  principal  intermèdia  amb accés a  la  informació del

centre en concret. Aquesta pàgina pot esdevenir pàgina inicial de l’aplicació si l’usuari
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ho determina.

• El  centre.  Breu  presentació  del  centre,  amb  enllaços  a  l’oferta  formativa,

serveis i ubicació (geolocalització).

• Avisos. Darrers avisos del centre.

• Missatges. Llistat de missatges rebuts.

• Missatge. Pantalla de lectura del missatge.

• Notícies. Llistat de notícies.

• Notícia. Pantalla de lectura simple de la notícia.

• Agenda. Llistat d’actes.

• Acte. Pantalla amb les dades de l’esdeveniment.

• Recursos. Accés a diversos fitxers per a la seva descàrrega o obertura amb

una aplicació externa (programes d’actes, llibres electrònics...).

• Directori.  Pantalla  amb  tot  el  personal  de  relleu  del  centre  (de  gestió  i

professorat) organitzat i acompanyat de l’adreça de correu electrònic

• Contacta. Dades de contacte del centre, amb horaris d’obertura i d’atenció.

• Moodle. Únicament accés al web.

• Xarxes socials. Pantalla amb els accessos a les xarxes socials del centre.

• [Altres]. Seccions específiques de cada centre. Pantalles senzilles amb text i

altres elements. Un exemple per a l’EAD Tarragona seria un apartat dedicat al

Taller d’Art de Valls, depenent de l’escola i que no disposa de web propi.

• Identifica’t/Tanca la sessió.

• Configuració. Opcions per personalitzar les notificacions i la pantalla inicial de l’aplicació.

• Ajuda.

• Serveis  al  Ciutadà  -  Diputació  de  Tarragona.  Emmarcar  els  serveis  educatius  dins

l’activitat de la Diputació, oferint altres enllaços d’interès a altres serveis.

• Ús de galetes. Nota legal sobre recopilació d’informació.

• Sobre l’aplicació. Informació sobre versió, desenvolupador, propietat i altres.

Es tracta d’una organització genèrica i vàlida per als 9 centres educatius, però que també té en compte

la possibilitat que els centres puguin incorporar algun altre apartat específic seu. En qualsevol cas,

aquest fet no hauria de presentar cap complicació tècnica ja que es tractaria de pantalles senzilles

basades en contingut textual i altres element HTML simples. Un exemple el podríem trobar amb una
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secció dedicada al Taller d’Art de Valls, un centre satèl·lit de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, amb

una breu descripció, dades de contacte i localització.

De la mateixa manera però en cas contrari, atès que tots els centres no generen la mateixa quantitat

d’informació i mantenen dinàmiques diferents, es podria contemplar la possibilitat de variar el menú de

centre: eliminar l’accés a Moodle, no incorporar una secció de Directori o convertir la secció de xarxes

socials a un simple enllaç a l’única xarxa social del centre.

S’ha prescindit de possibles seccions o pantalles dedicades a l’oferta formativa, serveis del centre i

altres qüestions similars per tal de no duplicar la informació allotjada del web del centre. A més, es

tracta d’informació de poc interès per l’usuari habitual (coneguda per ell) i qualsevol novetat relativa es

publicaria com a notícia o esdeveniment. El que sí és oportú és crear enllaços cap a les principals

seccions web relatives.
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3.1.3. Estructura de la navegació inicial

Figura 2: Arbre de navegació inicial.
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Definida l’estructura de la informació, cal seguidament determinar quin serà l’arbre de navegació de

l’aplicació. En aquest sentit, calia trobar una solució que permetés a l’usuari accedir ràpidament a la

informació del seu centre. Per aquest motiu, s’opta per reservar les seccions de primer nivell dins d’un

menú d’aplicació i  crear un altre menú de navegació per moure’s entre centres.  En el  cas de les

opcions de menú de centre quedaran emmarcades en la pantalla principal del mateix centre.

Com ja s’ha comentat anteriorment, es vol incloure una funció de centres preferits per aquells usuaris

que  vulguin  estar  al  cas  de  l’actualitat  de  més  d’un  centre.  Davant  d’aquest  cas,  la  implantació

d’aquesta funcionalitat es traduïra en un menú de centres en el qual apareixeran llistats els centres

preferits seguits de l’accés als altres centres. D’aquesta manera s’evitarà a l’usuari cercar els seus

centres entre els altres. A més a més, per tal d’alertar a l’usuari de novetats en un o altre centre preferit

es planteja afegir senyals específics per evidenciar-ho en les icones de menús (en mode bombolla).

Continuant amb la idea de facilitar a l’usuari l’accés a la informació del seu centre, també es planteja

de dotar-lo de l’opció de personalitzar quina ha de ser la seva pantalla d’inici quan obri l’aplicació. En

aquest  cas,  la  pantalla  inicial  predeterminada  serà  la  pantalla  principal  de  l’aplicació  però  podrà

canviar-la per la pantalla principal d’un dels seus centres preferits.

En relació amb la navegació a l’interior de cada centre, aquesta es realitzarà sempre a partir de la

pantalla inicial i  per tant l’usuari  només tindrà l’opció d’avançar (accés a continguts) i de retrocedir

(tornar). De moment només es contempla una vinculació entre dues seccions, El centre i Contacta, a

través d’uns botons simples.

Per últim, totes les pantalles hauran de mostrar la funció d’identificació per tal d’evidenciar als usuaris

que poden iniciar la sessió si encara no ho han fet.
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3.2. Nom de l’aplicació i identitat visual

L’aplicació que es pretén dissenyar vol donar cobertura al conjunt de centres educatius que depenen

de la Diputació de Tarragona. Com que són diversos i de diversa índole, la millor manera per englobar-

los sota un mateix nom seria «Centres Educatius de la Diputació de Tarragona» però aquesta no seria

una solució adequada per ser massa llarga. Per tant caldria buscar una forma més reduïda.

Actualment la Diputació de Tarragona està utilitzant una segona denominació escurçada per les seva

comunicació electrònica (adreces URL i  icones i  etiquetes a les xarxes socials).  Aquesta marca a

Internet és «Dipta», la qual parteix d’una fórmula utilitzada per altres institucions catalanes (gencat –

Generalitat de Catalunya, diba – Diputació de Barcelona, etc.).

La paraula clau «Dipta» també és utilitzada per la institució per crear etiquetes temàtiques pròpies en

xarxes com Twitter i Facebook a l’estil de #CarreteresDipta o #TurismeDipta. En aquest sentit, una de

les  millors  maneres  per  anomenar  l’aplicació  seria,  sens  dubte,  «EduDipta»  (al  prefix  «Edu»,

d’educació, està molt utilitzat a Internet per referir-se a temes d’ensenyament –fins i tot existeix un

domini  per  a webs–).  Aquest  nom curt  també assegura que en el  menú d’aplicacions mòbils  dels

dispositius, el nom de l’aplicació es pugui llegir correctament sota de la seva icona.

Partint d’aquesta base, el següent pas seria definir una icona identificativa. El pas lògic seria seguir el

mateix criteri que s’aplica en altres icones d’aplicacions de la institució (o de les seves xarxes socials).

Com que la  Diputació  de  Tarragona no disposa de cap aplicació,  caldria  que l’equip  gràfic  de  la

corporació establís unes bases. Degut a que aquesta tasca no pertoca en l’elaboració d’aquest TFM, a

continuació es proposa una solució partint de la icona de xarxes socials de la Diputació que s’utilitza

actualment. La nova icona es basa en els colors blanc i blau corporatiu i l’emblema del logotip oficial

(escut).

      

Figura 3: Icona actual de xarxes socials i proposta d’icona per a l’aplicació.
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De totes maneres, per tal d’evidenciar el logotip i el nom de la institució es podria incloure –sempre que

fos necessària– un pantalla d’obertura/càrrega de l’aplicació. En aquesta es mostraria el logotip sencer

de la institució i la llegenda «Centres Educatius», amb un indicador de càrrega.

Figura 4: Proposta de pantalla de càrrega de l’aplicació.

En relació amb el disseny de l’aplicació i la seva identitat visual, aquest hauria de partir del llibre d’estil

utilitzat per la institució i els seus centres. Cal evidenciar, però, que tots els centres disposen dels seus

propis logotips lligats amb uns colors de marca preferents. En propers apartats s’haurà d’analitzar com

s’acaben utilitzant, ja que el seu disseny és molt variat en formes i colors.

Figura 5: La diversitat de formes i de traces complica la possibilitat de crear icones per a la navegació a partir dels
emblemes dels logotips.
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3.3. Primers esbossos a mà (scketching)

3.3.1. Consideracions prèvies

L’aplicació està pensada perquè funcioni amb la pantalla del dispositiu en posició vertical. Com que en

el mercat de telèfons hi ha moltes mides de pantalles, el disseny de l’aplicació haurà de ser adaptatiu i,

per tant, es pot deixar la porta oberta perquè es pugui utilitzar l’aplicació amb la pantalla en horitzontal.

De totes maneres, el format vertical  serà l’idoni per navegar per l’aplicació ja que aprofitarà millor

l’espai de la pantalla.

A continuació es mostren els esbossos a mà alçada de les principals pantalles per tal de plasmar i

confirmar el disseny de navegació de l’aplicació proposat. Els punts claus que faciliten la navegació

entre pantalles seran: menú principal, menú contextual, identificació d’usuari, navegació entre centres,

entre altres.

L’anàlisi exhaustiu (wireframe) en el qual s’establiran les prioritats i les regles de com s’organitza la

informació a la pantalla es mostrà en apartats posteriors.
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3.3.2. Pantalla principal i menú de l’aplicació

Figura 6: Esbossos de la pantalla principal i del menú d’aplicació.

A la pantalla principal de l'aplicació s'hi ha d'ubicar l'accés al menú de centres com a destacat, ja que

és el contingut principal, i els consells més importants perquè l'usuari sàpiga configurar l'aplicació al

seu gust (centres preferits, notificacions i inici de sessió). També s'hi podria incloure un accés directe

als centres preferits, un cop l'usuari s'hagués identificat o n'hagués marcat algun.

Totes les pantalles de l'aplicació disposaran d'un capçal en el qual s'ubicarà:

• Accés al menú d'aplicació (en format desplegable), el nom de l'aplicació.

• Icona d'identificació,  amb diversos estats  per mostrar  si  l'usuari  està identificat  i  no i  per

adreçar a la pàgina d'identificació.

• Icona de menú de centres preferits (en cas que no n'hi hagi, adreçarà al menú complet de

centres).  Disposarà  també de diversos  estats  per  tal  d'informar  de  l'existència  de  centres

preferits o no i, també, de si hi ha novetats en aquests (estil bombolla).
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3.3.3. Secció d'Identificació

Figura 7: Esbós de la pantalla d’identificació.

Com ja s'ha comentat anteriorment, aquesta pantalla disposarà d'un accés directe en el capçal. El

contingut que s'hi mostrarà serà diferent en funció de si l'usuari encara s'ha d'identificar o no:

• Identificar-se:  a  més  dels  camps  d'usuari  i  de  contrasenya,  caldrà  especificar  de  qui  pot

disposar d'accés i de com el pot aconseguir. Cal preveure una alerta d'intent d'identificació fallit.

• Abandonar la sessió: l'usuari ha de poder eliminar el seu compte de l'aplicació, però se l'ha

d'advertir de les conseqüències que pot comportar (no recepció de missatges, configuració de

preferits, entre altres). Davant d'aquesta circumstància serà recomanable fer confirmar l'acció a

l'usuari.
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3.3.4. Secció de Configuració

Figura 8: Esbós de la pantalla de configuració.

Per tal de facilitar una bona experiència a l'usuari,  cal oferir-li  una panell de configuració on pugui

personalitzar la seva  pantalla d'inici de l'aplicació amb la pantalla principal d'un dels seus centres

preferits. L'acció es podria realitzar amb un desplegable, així s'evitaria estendre la pantalla cap avall.

En el desplegable s'incorporaria la pantalla principal de l'aplicació (opció per defecte) i  els centres

preferits (establerts en aquell moment). No s'inclourien la resta de centres perquè carregaria el menú

amb opcions innecessàries que podrien dificultar la tria, encara que mínimament.

A més, per tal d'evitar que l'usuari es pugui molestar per un excés de notificacions, es dóna l'opció

perquè aquest pugui desactivar-les totes o mantenir únicament aquelles que l'interessin. Els camps

personalitzables  són:  avisos  (públic),  missatges  (usuaris  identificats),  notícies  del  centre  (públic)  i

notícies de l'àmbit cultural de la Diputació (públic). La proposta de la imatge unifica la gestió de les

notificacions de tots els centres preferits. La possibilitat de gestionar les notificacions per centre s'ha

descartat ja que l'usuari té el poder de decidir de quins centres es vol informar (preferits).
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3.3.5. Secció d’Ajuda i altres

Figura 9: Esbossos de la pantalla d’Ajuda i de Serveis al ciutadà.

La pantalla  d'Ajuda està  concebuda per  a  la  publicació  de  contingut  textual  combinat  amb altres

elements HTML senzills, bàsicament enllaços i imatges. Com que la seva extensió és llarga es pot

optar per l'ús d'un índex amb àncores per moure's per la pantalla i els seus apartats. Una alternativa a

l'ús de les àncores seria el desplegament del contingut amagat darrera de cada títol de secció en la

qual es divideix el contingut de la pantalla. Es descarta l'opció de crear un submenú de pantalles d'ús

poc freqüent per tal de no sobredimensionar l'aplicació.

Aquest estil de pantalla es pot extrapolar a altres seccions senzilles com «Sobre l’aplicació» o «Serveis

al ciutadà».
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3.3.6. Pantalla de Centres educatius

Figura 10: Esbós de la pantalla de Centres educatius.

Aquesta pantalla disposa de dues visualitzacions, depenent de si l’usuari disposa de centres preferits o

no:

• Sense centres preferits (complet). Es mostra un menú complet amb tots els centres ordenats

per tipus d’estudis (tot i que es podria ordenar sota altres criteris: població, alfabètic...). S’hi

accedeix  des  del  menú de l’aplicació  i  també des de la  icona del  capçal  quan l’usuari  no

disposa de cap centre preferit.

• Amb centres preferits. Es mostra un menú format pels centres preferits, amb indicador de

novetats, i seguit d’un accés al menú complet. L’accés al menú es realitza des de la icona del

capçal.
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3.3.7. Pantalla principal de centre

Figura 11: Esbós de la pantalla principal de centre educatiu.

La pantalla principal de centre és una de les més importants de l’aplicació. Destaca per:

• Logotip del centre.

• Botó de selecció com a centre preferit (amb estat d’encès o d’apagat).

• Botó de selecció com a pantalla d’inici de l’aplicació (amb estat d’encès o d’apagat).

• Menú del centre. Es proposa en disposició tabular i amb ús d’icones i paraules clau, en mode

de panell de control. Es podria utilitzar un menú en format llistat (en el qual incorporar-li també

descripcions) però s’allargaria massa i seria menys funcional per la majoria d’usuaris (caldria

desplaçar-se  més per poder veure totes les opcions).
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3.3.8. Secció de Notícies

Figura 12: Esbossos de les pantalles de Notícies.

Totes les pantalles filles de la pàgina principal de centre incorporaran un segon capçal amb l’opció de

retrocedir i el nom abreviat del centre, per tal d’ajudar a situar a l’usuari.

La pantalla principal de notícies mostrarà el llistat de les darreres notícies del centre i, en un segon

terme, les informacions d’interès general sobre la resta de centres i d’activitat cultural de la Diputació

de Tarragona. D’aquesta manera s’acompleix un dels objectius marcats a l’inici del TFM , a la vegada

que no es destorba l’interès principal de l’usuari (informació de centre).

La pantalla de lectura de notícia mantindrà els capçals i  es basarà en un disseny simple amb els

camps  pertinents  de  la  notícia  (títol,  data,  cos  amb imatges  i  enllaços).  S’acompanyarà  amb les

opcions de visualització de l’article original al web i de compartició.
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3.3.9. Secció d’Agenda

Figura 13: Esbossos de les pantalles d’Agenda.

Les pantalles dedicades al llistat d’actes i a la visualització d’un acte en concret tindran un disseny

similar al de les notícies.

En el  cas  de  la  pantalla  d’acte,  aquesta  incorporarà  el  camps pertinents  de  dia  de  celebració  (o

període), hora i lloc. Es complementarà amb botons per guardar l’esdeveniment al calendari personal

de l’usuari (aplicació externa), veure la localització en un mapa (en una pantalla senzilla dins l’aplicació

o  a  través  d’una  aplicació  externa),  la  visualització  al  web  del  centre  o  la  compartició  de

l’esdeveniment.
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3.3.10. Secció de Recursos

Figura 14: Esbós de la pantalla de Recursos.

Aquesta pantalla va destinada a la descàrrega de fitxers (o enllaços a webs d’interès). Consta d’un

simple llistat amb icones identificatives, un títol descriptiu del fitxer i el nom del tipus de format.

En el cas d’existir fitxers públics com privats de l’usuari (o d’un dels fills, en el cas d’un pare o d’una

mare), es pot habilitar un petit menú de secció. També es podria prescindir del menú de seccions i

posar els blocs de grups de fitxers seguits, un a sota de l’altre.
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3.3.11. Secció d’Avisos

Figura 15: Esbós de la pantalla d’Avisos.

La pantalla d’avisos es mostra en forma de llistat de càpsules (es preveu que els missatges siguin

breus). En cada càpsula es mostra el títol de l’avís, la data i l’hora i el missatge. Com la resta de

pantalles de submenú de centre, s’incorpora el segon capçal. D’aquesta manera, quan un usuari entri a

través d’una notificació, identificarà clarament el centre.

La  pantalla  incorpora  un  botó  de  creació  d’avisos  que únicament  serà  visible  per  aquells  usuaris

autoritzats a crear-ne (personal de gestió de centres i/o algun professor).

El botó en qüestió hauria d’obrir una segona pantalla en la qual es pogués introduir el títol i el text. Una

vegada  premut  el  botó  d’enviament,  es  recomanaria  una acció  de  confirmació  per  tal  d’evitar  un

enviament per error.
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3.3.12. Secció de Missatges

Figura 16: Esbossos de les pantalles de Missatges.

La pantalla principal de Missatges consistiria en un llistat cronològic amb el nom del remitent com a

títol. Al prémer a sobre, s’obriria la pantalla del missatge amb les dades de l’enviament i el contingut

textual amb identificació d’adreces web, correus electrònics i telèfons, perquè siguin marcables.

De la mateixa manera que en els avisos, els usuaris autoritzats a enviar missatges els hi apareixerà a

la pantalla inicial de missatges un botó d’enviament i un submenú de missatges rebuts i de missatges

enviats (per saber què han enviat).

L’acció d’enviament començarà amb la selecció de grups d’usuaris o la selecció d’algun dels membres

d’un d’aquests grups. La següent pantalla consistirà en un camp de text, per introduir-hi el missatge en

qüestió, i el botó d’enviament. Seria recomanable habilitar un diàleg de confirmació d’enviament.

En cas que la pantalla inicial de missatges no incorporés una subsecció de missatges enviats, seria

també recomanable que s’habilités una notificació de missatge enviat (ja sigui amb un diàleg o una

publicació a la barra de notificacions).
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Capítol 4. Prototipatge bàsic (wireframe)

En l’entrega anterior es va deixar el projecte havent desenvolupat els primers esbossos de l’aplicació a

mà alçada (scketching). A partir d’aquí, el següent pas ha consistit en l’elaboració del primer prototip

bàsic  (wireframe).  L’aplicació  elegida  per  fer  aquests  treballs  ha  estat  l’aplicació  web  Balsamiq

Mockups (https://balsamiq.com/products/mockups/), la qual permet realitzar prototips bàsics fàcilment,

al disposar de la majoria d’elements i icones per desenvolupar els dibuixos.

Aquesta tasca s’ha realitzat en blanc i negre i ha estat important per tal de distribuir l’espai de les

pantalles entre els diferents elements, aconseguint aquella netedat i  claredat necessària per tal  de

presentar els primers esquemes d’aplicació al client.

Els esquemes obtinguts reforcen les idees plantejades en els dibuixos a mà alçada i, a més, defineixen

una distribució més fidedigna dels diversos tipus de continguts dins de la pantalla, determinant una

grandària aproximada a la solució definitiva. S’estableixen els botons necessaris, es preveuen aquells

elements secundaris obviats inicialment, etc.

En aquesta etapa es realitza el disseny esquemàtic inicial de les principals pantalles de l’aplicació amb

les quals poder-se fer una idea global del funcionament i dels continguts que oferirà la futura aplicació.

En aquest sentit, s’ha desenvolupat millor la secció dedicada a la identificació de l’usuari, agregant

noves pantalles que ajudin a l’usuari a identificar millor els perfils associats al seu compte i, per tant, a

conèixer amb quins centres tenen una vinculació directa.

També s’ha decidit  incorporar una nova secció dedicada als horaris. En un primer moment s’havia

decidit incorporar aquests com un document més a la secció de Recursos. Més endavant s’explicarà la

solució adoptada i els motius que hi han empès.

A continuació es recullen les diverses pantalles elaborades dins aquesta etapa de prototipatge bàsic.
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4.1. Pantalla principal i menú d’aplicació

En  relació  amb  la  pantalla  principal  i  el  menú  d’aplicació  no  es  mostren  gaires  diferències  de

l’estructura establerta en els primers esbossos a mà. A l’aplicació predomina un capçal remarcat amb

un color propi amb el nom de l’aplicació, l’accés al menú principal, l’accés a la pantalla d’identificació i

perfil d’usuari i accés als centres preferits (per defecte tots els centres).

Les opcions de menú i els elements clicables es reforcen en la mesura del possible amb icones per

millorar la comprensió a simple vista. A més, s’aposta per l’ús d’icones en lloc de logotips en el menú

de centres degut a que els diversos logotips de centres tenen estils molt distants entre si. Amb un espai

tant petit, es creu més recomanable utilitzar icones identificatives per tipologia de centre que, lligat amb

l’abreviació  del  nom  del  centre,  rendibilitzin  l’espai  i  facilitin  una  lectura  ràpida.  L’abreviació  es

compensa amb una llegenda de tipologia de centres abans de cada bloc.

El menú principal de centres s’ordena en un primer nivell per tipologia de centres i en un segon nivell,

per ordre alfabètic

    

Figura 17: Prototipatge bàsic de Pantalla principal, menú d’aplicació, menú complet de entres educatius (secció Centres
educatius) i menú de centres educatius preferits.

Les diverses pantalles que deriven del menú principal, com la mateixa pantalla principal, mantenen el

capçal de l’aplicació en format fix i la resta de la pantalla és ocupat pel contingut de cada secció, amb
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scroll quan és necessari. S’unifica l’estil de les pantalles amb l’ús de la icona (la mateixa que s’utilitza

en el menú de l’aplicació) i el títol de la secció amb majúscules.

La pantalla dedicada a la Configuració no canvia respecte a la definició inicial, es mantenen els dos

blocs dedicats a la selecció de pantalla inicial de l’aplicació i de personalització de les notificacions (en

format general per a tots els centres preferits). Es preveu ombrejar ambdós blocs per ressaltar les

seves opcions de formulari (desplegable i activacions).

Respecte  a  les  pantalles  d’Ajuda  i  de  Serveis  a  la  ciutadania,  es  descarta  l’ús  d’àncores  pel

desplegament  de contingut  amagat  darrera de cada títol  de secció en què es divideix  la  pantalla

(preguntes freqüents i llistat de serveis). Es preveu l’ús de petites imatges, ampliables amb un simple

toc, i l’ús d’enllaços web al final de cada bloc, a la dreta.

      

Figura 18: Prototipatge bàsic de Configuració, Ajuda i Serveis a la ciutadania.

En el cas de les pantalles destinades a la identificació de l’usuari, es mantenen les dues inicials i se

n’hi afegeixen dues de noves.

Per la pantalla d’identificació, es recupera l’ombrejat pels camps de formulari  i  s’afegeix una petita

secció d’ajuda a l’estil de la pantalla principal. La pantalla per eliminar la sessió s’adequa a l’estil.

Les noves pantalles previstes són:
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• Pantalla  d’usuari  registrat.  Es dóna la  benvinguda a l’usuari  amb el  seu nom, d’aquesta

manera es posa de relleu que la sessió oberta és la seva sense utilitzar un format de tipus

administratiu. Seguidament es detallen els perfils associats a l’usuari, que poden ser diversos

(estudiant,  mare/pare/tutor  legal,  professor  o  personal  de  gestió  de  centre)  i  de  centres

diferents. Aquests perfils es detallen en format botó i adrecen a la pantalla de perfil d’usuari, a

excepció del  personal  de centre,  que l’adreçaria  a la pàgina principal  de centre ja  que no

disposa de dades acadèmiques. La pantalla també inclou el botó per eliminar el compte de

l’aplicació i que condueix a la pantalla descrita anteriorment.

• Pantalla de perfil d’usuari. En aquesta pantalla es detalla el nom de l’estudiant (també per als

progenitors) o del professor.

En el cas del primer, s’informa del curs que cursa actualment, amb el llistat de les assignatures

i el nom del professor; accés al centre en qüestió i, si és el cas, també al Moodle, i, per últim,

una enumeració dels cursos anteriors. Qualsevol altra informació restaria accessible al mateix

Moodle de l’alumne.

En el cas del segon, es preveu que indiqui els cursos i assignatures que està impartint en un

centre determinat. També inclouria un accés a la pàgina principal de centre i al seu Moodle.

Figura 19: Prototipatge bàsic de les pantalles d’identificació i perfil d’usuari.
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4.2. Pantalla principal de centre i pantalles derivades

El disseny de la pantalla principal de centre manté l’estructura pensada inicialment. En canvi, en la

resta de pantalles de centre s’ha decidit canviar d’ubicació els títols de les seccions. Aquests títols

(Missatges,  Agenda,  Recursos...)  s’han  afegit  a  la  dreta  del  nom abreviat  del  centre  després  de

comprovar que amb els noms de centres i de seccions més llargs la solució era factible. D’aquesta

manera amb una sola línia s’informa a l’usuari del centre i la seva secció en la qual es troba i es

rendibilitza, a la vegada, l’espai de la petita pantalla.

     

Figura 20: Prototipatge bàsic de la pantalla principal de centre i de la secció de recursos.

En el  cas  de  la  pantalla  destinada  a  Recursos  s’evidencia  la  voluntat  de  ressaltar,  com la  resta

d’elements  clicables,  l’accés  als  diferents  arxius  descarregables  i  enllaços.  També cal  destacar  el

submenú  present  sota  el  capçal  de  centre,  el  qual  es  preveu  que  sigui  lliscable  en  horitzontal.

D’aquesta manera es vol fer el menú més accessible a l’usuari, en lloc d’ocultar-lo darrera un simple
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botó. Per al mateix motiu, s’especifica amb format text el tipus de document o es complementa, en la

pantalla principal, icona i nom de la secció.

Darrera decisions com les anteriors hi ha la voluntat d’oferir una interfície senzilla i clara, apta per a tots

els  usuaris,  que en el  cas de l’aplicació  que es pretén dissenyar,  l’espectre és molt  ampli.  Altres

exemples serien els diàlegs d’alerta i de confirmació, les càpsules d’ajuda o primers passos, etc.

En aquest sentit, en les pantalles destinades a avisos es segueix l’estil marcat per a botons, blocs de

formularis, missatge d’advertiment (com en el cas de supressió de la sessió) i diàleg de confirmació.

Figura 21: Prototipatge bàsic de les pantalles d’avisos (usuari autoritzat) i d’enviament d’avisos.

Pel que fa a les pantalles de Missatges, les pantalles destinades als llistats de missatges rebuts i

enviats es mostraran els missatges en format botó i en blocs de dies, de més nou a més vell. El botó

d’enviament, com en el cas de l’avís, ocuparà l’ample de la pantalla, per unificar disseny amb la resta

de botons.
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Cal destacar les pantalles intermèdies de selecció de destinataris, s’utilitzarà un format similar de botó

afegint  una opció de selecció  al  capdavant.  En el  cas de botons de grups de destinataris,  caldrà

desactivar  l’acció  de botó en el  punt  on es  situa l’opció de selecció.  Quan un grup o individu se

seleccioni, aquest es ressaltarà amb un nou color de fons.

Es preveu l’ús de diàlegs de confirmació en el cas de l’enviament. Si es creu convenient, també es

podria aplicar algun diàleg més en el cas que l’usuari seleccioni algun grup d’usuaris i també vulgui

seleccionar algun individu concret, ja que no es contempla aquesta possibilitat.

Figura 22: Prototipatge bàsic de les pantalles de missatges i enviament (usuari autoritzat).

En el  cas de les noticies i  els  actes d’agenda s’opta per llistar-los de la mateixa manera que els

missatges, en blocs de dies i en format de botons. En les pantalles destinades a la lectura, s’elimina el

submenú del capçal (Centre i General), s’incorpora un camp de títol amb una grandària de font no tan

gran i s’ordenen els camps destinats a la data (notícia), compartir, web i ubicació (acte) en una mateixa

línia. L’estil per aquests últims elements (excepte amb la data que no té funció d’enllaç) consisteix en

una icona i text en negreta. Es pretén que l’estil es pugui repetir en altres pantalles i situacions similars

(com Serveis a la ciutadania).  També s’inclou una imatge general de l’article o l’esdeveniment que

ocupi l’ample de la pantalla (amb un màxim d’alçada limitada). L’usuari ha de poder ampliar la imatge i

tancar-la amb un simple toc.

En  el  cas  de  la  fitxa  d’acte  d’agenda,  es  preveu  incorporar  un  botó  específic,  en  una  format

redimensionat,  a l’inici  de la pantalla per tal  de facilitar a l’usuari  exportar l’acte a la seva agenda
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personal del dispositiu i, així, poder-se programar recordatoris. També es preveu crear un bloc ressaltat

on indicar el dia (o dies), l’hora (o horari) i el lloc de l’esdeveniment.

En el cas d’actes de més d’un dia, es preveu que aquests s’allistin una única vegada al primer dia en el

qual es celebrin (o en el dia actual, si ja han començat). A més caldrà afegir una llegenda de «Diversos

dies» o «Fins al dia ...».

Figura 23: Prototipatge bàsic de la secció de notícies.
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Figura 24: Prototipatge bàsic de les pantalles de la secció d’agenda.

4.2.1. Secció destinada a horaris acadèmics

Davant  de la  complexitat  en la  tipologia  d’horaris  dels  diversos  centres  (educació  reglada,  cursos

esporàdics, petits grups per instruments...) i davant el dilema de si els horaris han de ser públics o

privats (alguns centres només els publiquen al tauler físic a la mateixa escola amb noms i cognoms

dels alumnes), es va decidir en un primer moment afegir-los dins la secció de Recursos.

Cal afegir que no es té constància de que els centres disposin d’una eina per la creació automàtica

dels horaris per a cada alumne. En aquest sentit, també cal tenir present les dificultats actuals dels

centres només per actualitzar el seu propi web.

A més a més, Moodle no ofereix cap eina destinada específicament a horaris, i fer ús del calendari

disponible no seria una solució raonable.
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Figura 25: Prototipatge bàsic de les pantalles de la secció d’horaris: usuari registrat (mare/pare/tutor), usuari no registrat
i subsecció de calendari escolar.

Per tant, es proposa que la nova secció de centre destinada als horaris acadèmics que es presenti com

una secció similar a la de Recursos. D’aquesta manera es dota als horaris d’una certa preeminència a

altres fitxers de consulta esporàdica. 

Els centres tindran més llibertat a l’hora d’establir els criteris de publicació (document PDF, enllaç web

o altre) i si la secció és totalment restringida als usuaris vinculats al centre o si hi ha contingut públic i

contingut privat per usuari.

La publicació dels fitxers privats (quan contenen noms i cognoms d’estudiants) es podria realitzar a

través  de Moodle,  a  l’espai  de servidor  destinat  a recursos  a l’aula,  però establint  una regla que

identifiqui aquells fitxers que comencin per la paraula «horari».

Les pantalles que es proposen s’han dissenyat per al cas que es hi hagin pocs fitxers (un o dos) per

usuari, de manera que s’ha unificat tot en una única pantalla organitzada per blocs de fitxers.

La secció es complementa amb accessos directes als horaris d’atenció del centre (ubicats a la secció

Contacta) i  un nou subapartat de la secció Calendari escolar (el qual també disposarà d’un enllaç

directe a l’Agenda).
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4.3. Primer test d’usabilitat (primeres impressions)

Donat  que  l’aplicació  que  es  pretén  desenvolupar  no  és  un  projecte  actual  de  la  Diputació  de

Tarragona, sinó un treball d’estudi, s’ha decidit substituir el que seria un intercanvi d’impressions del

prototipatge  bàsic  amb  el  client  per  un  test  d’usabilitat.  Per  això,  es  va  utilitzar  una  plataforma

electrònica  col·laborativa  específica  per  aquests  casos  (InVision).  Es  varen  compartir  el  conjunt

d’esbossos  creats,  creant  una  mínima  navegació  lògica,  i  es  va  demanar  a  un  conjunt  de  deu

persones, amb perfils ben diferents, per tal que fessin arribar aquelles observacions que creguessin

oportunes  sobre  possibles  elements  obviats  o  sobre  aquells  que els  aportessin  certa  dificultat  de

comprensió en els continguts o en la navegació.

Aquest pas es va realitzar en iniciar el disseny del prototipatge final, i  va aportar suggeriments de

millora  com redimensionament  de  certs  botons  (per  exemple  el  d’eliminació  de  la  sessió),  ordre

d’elements en la pantalla inicial (acord amb el menú principal) o limitar el text a la pantalla principal (es

va optar canviar el text de benvinguda pel logotip de la institució i la llegenda «Centres educatius»).
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Capítol 5. Disseny i prototipatge finals

5.1. Arbre de navegació final

Abans de passar a desgranar el prototipatge final de l’aplicació, és oportú recapitular i revisar com

queda l’arbre de navegació final  de l’aplicació després d’incorporar  tant  els  canvis  introduïts  en el

capítol  anterior  com  aquells  que  es  deriven  del  primer  test  d’usabilitat  o  de  l’addició  de  noves

funcionalitats relacionades amb la usabilitat i que es presenten en aquest mateix capítol.

A continuació es detalla de manera esquemàtica l’estructura de la informació i l’arbre de navegació

finals  de  l’aplicació,  els  quals  mantenen  les  línies  generals  detallades  a  l’inici  de  les  tasques  de

disseny. En la secció «Pantalles finals» d’aquest mateix capítol es donarà compte dels darrers canvis

introduïts i la seva justificació.

5.1.1. Estructura de la informació final

L’organització de la informació que es mostrarà a l’usuari partirà del següent arbre de continguts:

• Pantalla principal.  En el  cas dels usuaris registrats o amb centres preferits,  es mostraran

llistades les darreres novetats (avisos, missatges i notícies).

• Centres educatius.

• Centre educatiu «X».  Pàgina  principal  intermèdia  amb accés a  la  informació del

centre en concret. Aquesta pàgina pot esdevenir pàgina inicial de l’aplicació si l’usuari

ho determina.

• El centre. Breu presentació del centre.

• Avisos. Darrers avisos del centre.

• Envia un avís. (Únicament per a usuaris autoritzats).

• Missatges.  Llistat  de  missatges  rebuts.  Els  usuaris  autoritzats  a  enviar-ne

veuran també el llistat de missatges enviats.

• Missatge. Pantalla de lectura del missatge.

• Envia  un  missatge.  (Únicament  per  a  usuaris  autoritzats).  Inclou

selecció de destinataris i redacció.

• Notícies. Llistat de notícies.

• Notícia. Pantalla de lectura simple de la notícia.

• Agenda. Llistat d’actes.

• Acte. Pantalla amb les dades de l’esdeveniment.
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• Mapa.

• Recursos. Accés a diversos fitxers per a la seva descàrrega o obertura amb

una aplicació externa (programes d’actes, llibres electrònics...).

• Directori.  Pantalla  amb  tot  el  personal  de  relleu  del  centre  (de  gestió  i

professorat) organitzat i acompanyat de l’adreça de correu electrònic

• Contacta.  Dades de contacte del centre, amb horaris d’obertura i d’atenció i

ubicació.

• Mapa.

• Horaris. Horaris de classes.

• Calendari escolar.

• Moodle. Únicament accés al web.

• Xarxes.  Pantalla  amb els  accessos  a  les  xarxes  socials  del  centre  i  de  la

Diputació de Tarragona.

• [Altres]. Seccions específiques de cada centre. Pantalles senzilles amb text i

altres elements. (El cas de l’EAD Tarragona amb el Taller d’Art de Valls).

• Actualitat general. Llistat de notícies genèriques de la Diputació.

• Notícia. Pantalla de lectura simple de la notícia d’àmbit general.

• Identifica’t. En el cas dels usuaris registrats, es mostraran llistats els seus perfils d’usuari.

• Perfil d’usuari. (Únicament per a usuaris registrats).

• Elimina la sessió. (Únicament per a usuaris registrats).

• Configuració. Opcions per personalitzar les notificacions i la pantalla inicial de l’aplicació.

• Ajuda. Preguntes més freqüents.

• Serveis a la ciutadania.  Emmarca els serveis educatius dins l’activitat de la Diputació,

oferint enllaços d’interès a altres serveis.

• Ús de galetes. Nota legal sobre recopilació d’informació.

• Sobre l’aplicació. Informació sobre versió, desenvolupador, propietat i altres.
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5.1.2. Estructura de la navegació final

Figura 26: Arbre de navegació final de l’aplicació.
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L’arbre  de  navegació  final  resumeix  tots  els  recorreguts  que  poden  fer  els  diversos  usuaris  dins

l’aplicació. A més del vincles jeràrquics entre les pantalles i l’accés ràpid a missatges, avisos i notícies,

s’han volgut ressaltar altres vincles entre pantalles que tenen la funció de millorar la navegació de

l’usuari acostant-li contingut relacionat al que està veient en aquell moment. El vincle es realitza amb

botons especials i relacionen apartats com el Calendari escolar (dins la secció Horari) amb l’Agenda.

Aquesta  vinculació  alternativa  només  presenta  uns  pocs  exemples  en  l’arbre  de  navegació

(bàsicament dins la secció Horaris), però se’n podrien crear de noves, com la que s’havia apuntat

inicialment entre la secció El centre i Contacta.

Donada la casuística de l’aplicació (amb cinc tipus d’usuaris i  una vinculació determinada en cada

centre) que generen diversos escenaris possibles, s’ha volgut marcar amb un símbol especial aquelles

pantalles  que  presenten  algun  tipus  de  restricció  d’accés.  Els  punts  clau  més  importants  són:  la

visualització del perfil d’usuari i l’eliminació de la sessió (per a usuaris registrats), l’accés a Missatges

(usuaris registrats i vinculats directament amb el centre en qüestió), enviament de missatges i avisos

(usuaris registrats vinculats directament amb el centre en qüestió i que gaudeixen d’autorització).

En el següent apartat, en la presentació de les pantalles finals, es detallen les característiques de les

darreres  pantalles  incorporades  (Actualitat  general  i  Mapa)  i  les  novetats  relatives  a  les  ja  vistes

anteriorment.
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5.2. Prototipatge final (mockup)

5.2.1. Definició d’estils

Abans de realitzar el disseny final de prototip es va considerar oportú establir els diversos estils pels

diferents elements de l’aplicació identificats en les etapes anteriors. Com que no existeix un estil definit

per aplicacions mòbils corporatives (no n’hi ha cap), per començar s’ha intentat mantenir la línia de

disseny establert  en el web corporatiu de la Diputació de Tarragona. No s’ha volgut fer una còpia

exacta  dels  estils  ja  que s’entén  que els  mitjans  web i  aplicació  mòbil  són  diferents,  i  no  es  vol

confondre a l’usuari quan es mogui entre aplicació i web.

El disseny s’ha basat amb el color blau corporatiu i  l’ús de diverses tonalitats de grisos, amb fons

blanc. S’han creat blocs i botons a partir de requadres ombrejats. En el cas dels botons s’ha utilitzat un

ombrejat de color gris més fort i s’han ressaltat amb una línia inferior de color blau, combinada amb la

majoria dels casos amb una icona i/o una fletxa simple que mira cap a la dreta (avançar).

En el cas de les pantalles principals de centre s’hi ha volgut donar un disseny diferent als botons, per

remarcar la seva importància relativa i esdevenir un punt de referència clar dins de l’aplicació.

El tipus de lletra utilitzat a l’aplicació és el mateix que s’utilitza en el portal web, la Droid Sans (normal i

negreta) i Open Sans (cursiva).

Figura 27: Arxiu de treball de definició d’estils (Adobe Illustrator).
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Pel  que  fa  a  les  icones,  aquestes  estan  extretes  del  portal  web  flaticon.es  (dissenyades  per

freepik.com) i són d’ús gratuït sempre i quan es citi la font. En el cas del menú principal de centre, les

icones s’han realitzat en base a icones extretes del mateix portal i dissenyador.

Inicialment s’havia pensat en establir un color identificatiu per a cada centre i utilitzar-lo en el disseny

de les  seves pantalles.  Com es  podrà  veure,  al  final  s’ha descartat  aplicar  estils  diferents  entres

centres educatius ja que es feia difícil  cassar l’estil  corporatiu amb el del centre. A més, els colors

associats actualment als centres poden ser similars en alguns casos i, en d’altres, el grau de llum

associat era ben diferent (molt clar o molt fosc), la qual cosa complicaria el seu ús en el cas d’icones i

text ja que caldria preveure excepcions per fer front en casos en els quals no hi hagi prou contrast que

faciliti una correcta lectura.

En qualsevol cas, una vegada definida la majoria d’estils, en una situació de desenvolupament real,

podria haver-se passat a la unitat d’imatge corporativa de la institució perquè ho validés. D’aquesta

manera  s’evitarien  possibles  canvis  futurs  en  el  desenvolupament  del  disseny o  ja  en  l’etapa  de

programació.

El desenvolupament del disseny final s’ha realitzat amb el programa Adobe Illustrator, sobretot perquè

permet treballar els gràfics vectorialment i permet disposar de diverses taules de treball en la mateixa

finestra.

5.2.2. Pantalles finals

A més  del  disseny  definitiu  de  les  pantalles  contemplades  en  el  prototipatge  bàsic,  també  s’han

desenvolupat totes aquelles altres pantalles previstes inicialment i no dibuixades (Ús de galetes, Sobre

l’aplicació, Contacta, Directori, etc.) i se n’han creat algunes de noves. Entre aquestes darreres s’hi

inclouen una pantalla principal de l’aplicació per a usuaris registrats (amb totes novetats llistades), una

pantalla d’actualitat general (i notícia) vinculada al menú general de l’aplicació i una pantalla intermèdia

per a ubicacions de mapa.

En  total  s’han  desenvolupat  una  setantena  de  pantalles  (i  més  de  140  arxius  per  realitzar  el

prototipatge final interactiu en el següent apartat) que s’adjunten en un fitxer extern. A continuació es

realitza un repàs per les pantalles més destacades de l’aplicació, posant èmfasi en les de nova creació.

Pantalla principal i menú d’aplicació

Per començar es mostra el disseny de la pantalla inicial. El nou disseny elimina el text de benvinguda i

el substitueix pel logotip de la institució i una llegenda. A més, s’ha cregut oportú oferir als usuaris amb

centres preferits una pantalla alternativa, que substitueix la inicial, i en la qual s’incorporen totes les

novetats dels seus centres organitzades per tipologia (avisos, missatges nous i  noticies de centre)

acompanyats de les dues darreres notícies genèriques, adreçant ala nova secció d’Actualitat general.
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Figura 28: Pantalla inicial de l’aplicació i la mateixa pantalla amb preferències escollides.
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Figura 29: Menú d’aplicació, secció-menú de centres i menú de centres preferits.

La nova secció d’Actualitat general s’ha creat amb la finalitat de donar una mica més de visibilitat a

aquest tipis notícies d’àmbit conjunt dels centres així com de les novetats culturals impulsades per la

Diputació. A més, d’aquesta manera s’aconsegueix resoldre de manera satisfactòria el redreçament en

les  notificacions  de  les  novetats  d’actualitat  general,  la  qual  només  apareixia  inicialment  com  a

subapartat en les seccions de notícies dels centres.
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A més, cal tenir en compte que les notícies d’àmbit general no es tenen en compte en el sistema

d’alertes  visuals  mitjançant  bombolla,  ja  que  es  limiten  únicament  a  l’actualitat  directa  del  centre

(inclosos missatges i avisos).

En el cas de la pantalla destinada a la lectura d’aquestes notícies no variarà en el disseny de les seves

pantalles germanes d’actualitat  de centre,  únicament apareixerà el  capçal  principal  de l’aplicació (i

s’obvia, és clar, el dedicat als centres).

Entre les novetats que s’han afegit en les pantalles de lectura de notícies, i també d’actes d’agenda,

són petits blocs amb enllaços destacats i fitxers adjunts.

Figura 30: Pantalla de Configuració.
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Figura 31: Pantalles d’Ajuda i de Serveis a la ciutadania.
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Figura 32: Pantalles d’Ús de galetes i de Sobre l’aplicació.
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Figura 33: Pantalla d’Actualitat general i pantalla de notícia derivada.
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Figura 34: Pantalla d’identificació i pantalla d’usuari amb sessió iniciada.

Pel que fa a les pantalles d’identificació i de perfil d’usuari, només remarcar la casuística que s’hi pot

donar. Un usuari que s’identifica a l’aplicació pot tenir associats diversos perfils d’usuari els quals li

donaran accés o li limitaran a diverses seccions o continguts de diversos centres. En el cas que es

doni en un mateix centre, que sigui progenitor i docent, és d’esperar que l’accés a la informació sigui el

menys restrictiu dels dos casos. Un exemple podria ser l’accés a Moodle, el qual podria estar bloquejat

inicialment per a progenitors.
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Figura 35: Pantalla de detall de perfil d’usuari i pantalla de supressió de la sessió.
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Pantalla principal de centre i pantalles derivades

     

Figura 36: Pantalla principal de centre, vista per un usuari no registrat i un usuari registrat i vinculat amb el centre.

Com ja s’ha comentat  anteriorment,  les pantalles principals  de centre són un dels  punts claus de

l’aplicació i per això calia dotar-les d’una personalitat pròpia. En ella s’hi mostren un conjunt d’icones

amb la seva respectiva llegenda, les quals corresponen a les diferents seccions i a algun enllaç extern

com Moodle. La pantalla estaria oberta a acollir alguna icona més, com seria el cas del Taller d’Art de

Valls, un petit centre satèl·lit de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.

Altres qüestions remarcables de la pantalla són els interruptors de Preferit i de Pàgina d’Inici o l’accés

bloquejat a cert contingut. Les funcions activades seran diferents si l’usuari no està registrat o està

registrat però no té cap vinculació directa amb el centre o el seu perfil és d’estudiant, professor, gestor

de centre o mare/pare/tutor.
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Figura 37: Pantalles d’avisos i d’enviament d’avisos, d’un usuari autoritzat.

En el cas de la pantalla d’avisos, s’hi mostrarà una bombolla amb la lletra «N» per reforçar els darrers

avisos no llegits fins al moment. En aquest únic cas la bombolla es situaria a la dreta, ja que l’espai ho

permet i  és l’únic cas que tampoc forma part d’un botó. Quan no hi hagi nous avisos es mostrarà

simplement el llistat d’avisos ordenats de més nou a més vell. En el cas d’usuaris que no tinguin el

centre en qüestió com a preferit, la bombolla no es mostrarà.
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Figura 38: Pantalla de descripció del centre educatiu.

En relació amb la pantalla relativa al centre, de moment únicament es contempla una simple pàgina

encapçalada per una foto del mateix. S’hi afegeix l’adreça del lloc web, però bé s’hi podria enllaçar

mitjançant botons o simples enllaços (també a l’interior del text) a altres seccions de l’aplicació dedicats

al centre (Contacta, per exemple) o a determinades seccions del web del centre que aquest consideri

oportú (oferta formativa o serveis, per exemple).
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Figura 39: Pantalla de missatges rebuts, la primera és d’un usuari registrat i vinculat amb el centre i, la segona, d’un
docent (o personal de gestió de centre).
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Figura 40: Pantalles de lectura de missatges rebut i d’enviat, d’un usuari autoritzat a l’enviament.
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Figura 41: Pantalles intermèdies de selecció de destinataris i pantalla de redacció de missatge.
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Figura 42: Pantalles de llistat d’últimes notícies de centre i de propers actes d’àmbit general. No hi apareixen bombolles
de novetat ja que representa que ja hi han accedit prèviament o que són d’un centre no marcat com a preferit.

85 / 102



Treball Final de Màster en Aplicacions Multimèdia – David Joanpere i Poblet

     

Figura 43: Exemples de pantalles de lectura de notícia i d’acte, amb opció de fitxers adjunts i enllaços relacionats.
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Figura 44: Pantalla de Recursos i pantalla de secció d’horaris, d’un usuari amb perfil de mare/pare/tutor.
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Figura 45: Pantalla de Calendari escolar (depenent de la secció Horaris), pantalla de Contacte (amb horaris d’atenció
del centre) i pantalla de Directori.

En el cas de la pantalla dedicada al Directori d’adreces de contacte del professorat (es podrien incloure

la resta de treballadors del centre) s’ha optat per afegir un menú contextual mitjançant àncores per

facilitar la cerca d’un individu pel seu nom. Els contactes estran clarament ordenats alfabèticament pel

nom. Com a complement d’ajuda a la cerca, sota del nom s’afegirà el càrrec.
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Figura 46: Pantalla de xarxes socials i pantalla de mapa.

S’ha considerat oportú incloure dins de l’aplicació una pantalla per a visualitzar la localització del centre

o del lloc on es celebrarà un acte inclòs en l’Agenda. Segurament que l’usuari que ho consulti només

vulgui  assegurar-se  la  correcta  ubicació  de  l’indret.  El  mapa  contindrà  un  punter  i  el  nom de  la

localització.

Per tal de facilitar la comprensió del mapa, s’ha decidit minimitzar el capçal de l’aplicació i incloure-hi

només dues opcions essencials: retrocedir i obrir la localització en l’aplicació de mapes (per si l’usuari

necessita crear una ruta).
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4.2.3. Elements interactius

A més  a  més  dels  botons,  cal  identificar  clarament  altres  elements  interactius  de  la  interfície  de

l’aplicació:

• Estrella. Aquesta icona acompanyara a la icona de centres del capçal quan hi hagin centres

preferits. També apareixerà a les pantalles principals de centres, juntament com una llegenda,

amb acció de botó. Es mostrarà sempre de color groc amb ombra, a excepció quan estigui

desactivada en la pantalla principal de centre, que apareixerà com una simple silueta.

• Bombolla. De color roig, per tal de destacar entre el contingut de la pantalla, incorporarà en el

seu interior el número de novetats de l’aplicació encara no vistes per l’usuari (en el capçal de

l’aplicació, en l’opció de menú de centres o en les icones de seccions de centres) o una «N»

quan s’assenyali  una novetat  en  concret  (un missatge o un  avís  allistats).  En el  cas  dels

números, s’haurà de limitar com a molt a dues xifres. En cas que se sobrepassés el número 99

es substituiria per la «N». També es podria optar per filtrar automàticament com a no novetat

aquells continguts no consultats dins d’un període determinat.

• Marca de pàgina d’inici. Aquesta icona amb funció de botó, acompanyat de la llegenda «Pàg.

d’inici», es mostrarà en les pantalles principals de centres. En l’opció activa apareixerà de color

blau corporatiu i amb ombra, en cas contrari, amb una simple silueta.

• Icona de centres.  Aquesta icona dóna accés al menú de centres educatius o al  menú de

centres educatius preferits si l’usuari en té marcats. En aquest cas, la icona de centre anirà

acompanyada d’una estrella. A més, quan hi hagi novetats de missatges, avisos i notícies de

centres, la icona anirà acompanyada per una bombolla amb el número de novetats.

• Icona  d’usuari.  Aquesta  icona  dóna  accés  a  la  pantalla  de  registre  o  pantalla  de  perfils

d’usuari.  Segons el  cas,  es  mostrarà amb un interrogant  al  costat  quan l’usuari  no estigui

registrat, o sense en la resta de casos.

• Diàlegs d’alerta.  Es conceben els missatges d’alerta per tal d’ajudar reforçar determinades

accions de l’usuari, ajudant-li a comprendre determinades accions d’interacció (supressió del

compte, confirmació d’enviament d’avisos, marcatge de pàgina d’inici, etc.).En el disseny de

prototip s’hi pot veure una proposta de disseny simple, vàlid per a tots els dispositius. Tot i això,

es recomanaria l’ús del sistema de diàleg d’alertes del mateix sistema operatiu (Android i iOS).

• Submenú de centre. Aquest menú presenta dues característiques diferents a la de la resta. La

primera és que el mateix menú indica dins de quina subsecció es troba l’usuari, ja que aquesta

es ressalta amb l’ús de negreta en el títol.  La segona, s’utilitza una opció d’interacció que

permet moure’s  pel  menú en línia  horitzontal.  La interacció s’acompanya amb l’aparició,  al

posar el dit a sobre) d’una barra de desplaçament que indiqui el moviment i la posició a l’usuari.
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Aquesta solució permet adaptar el petit espai a un menú accessible amb les opcions visibles a

la mateixa pantalla. Un exemple clar es troba en el cas d’usuaris paterns amb múltiples fills en

un centre (en la pantalla de Recursos, per exemple). Caldrà programar perquè una vegada es

seleccioni un dels ítems intermedis i finals del submenú aquests es vegin completament en

pantalla amb els ítems adjacents (o una part d’ells).

• Ampliació d’imatges. En el cas de les imatges de notícies i d’actes d’agenda, com d’altres

seccions d’Ajuda o Serveis  a  la  ciutadania,  ha de ser possible  ampliar-la  quan el  sistema

disposi de la imatge en millor qualitat (mes gran) de la mida en la qual es mostra per defecte.

Es proposa que amb un simple toc d’un dit es pugui ampliar la imatge i, també, es pugui desfer

l’acció  (disminuir-la).  Es  descarta  l’ús  d’icona  per  ajudar  a  mantenir  una  interfície  clara  i

senzilla. Es considera una acció simple i intuïtiva en què l’usuari es pot habituar de seguida. En

qualsevol cas, aquesta acció quedaria pendent de revisió quan s’obtingués un prototip real amb

el qual posar a prova la seva usabilitat.

• Navegació pel mapa. La inclusió d’una pantalla de mapa requereix de per si de la possibilitat

de moure’s-hi lliurement i d’ampliar i disminuir amb la simple acció dels dits de la mà.

• Acció de càrrega o actualització. Forçar el desplaçament cap avall ha d’ajudar a carregar

elements antics d’uns llista que no s’han carregat inicialment per alleugerir l’aplicació (notícies

o missatges, per exemple). També en cas contrari, forçant la pantalla cap amunt, es dóna ordre

a l’aplicació  perquè consulti  en  aquell  instant  si  hi  ha  novetats  en  la  secció.  La  funció es

complementa amb una rodeta de càrrega,  la qual  també pot  servir  si  és necessària  en el

procés d’enviament d’avisos i missatges.

En el cas de l’estrella, la bombolla, la marca de pàgina i els diàlegs d’alerta (integrats en el disseny)

se’ls dota d’ombra per tal donar-los-hi notorietat i sensació de superposició amb la resta de continguts,

com a elements no permanents.

A més, cal tenir present que tots els elements clicables han de preveure un canvi en el seu  fons que

evidenciï  que  l’element  ha  estat  premut.  També,  cal  assegurar-se  que  aparegui  una  barra  de

desplaçament que indiqui  l’alçada de la pàgina (cal  recordar que el  capçal  sempre es manté fix i

visible) i la situació de l’usuari en el moment que efectuï un desplaçament vertical. 

5.2.4. Barra de notificacions del telèfon

Un element que no s’ha de descuidar per garantir la usabilitat de l’aplicació són els missatges a la

barra  de  notificacions  del  telèfon.  És  sens  dubte  un  dels  elements  que  donarà  valor  a  la  futura

aplicació. Per tant, per tal de garantir-ho caldrà preveure l’aparició de la icona de l’aplicació, el nom del

centre (o del conjunt de centres) com a destacat i el motiu de la notificació: avís, missatge o notícia. La

destinació de la notificació ha de ser sempre el contingut al qual es fa referència i, per tant, el simple

accés haurà de descartar la bombolla de novetat posteriorment (al sortir de la pantalla de destí).
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Tres exemples podrien ser (acompanyats amb la icona de l’aplicació):

• EAD Tarragona 

Tens un nou missatge d’Anna M. Martorell

• CPEE Alba [en aquest cas es podria substituir per Escola Alba]

Notícia: Estrenem nou servei de musicoteràpia

• ECM Tortosa [en aquest cas es podria substituir per Conservatori Tortosa]

Avís: Canvi d’ubicació del concert de Roba Estesa

• Centres Educatius Diputació [per actualitat general]

Notícia: Oberta la preinscripció de grau als conservatoris [enllaç a notícia d’Actualitat general]
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5.3. Prototipatge final interactiu

Davant de la complexitat i la múltiple variabilitat de situacions s’han creat 3 prototips d’un mateix centre

a partir del registre de diferents tipus d’usuari. D’aquesta manera es fa més fàcil que qualsevol possible

usuari pugui comprendre millor la dinàmica general de l’aplicació.

Els tres prototips estan basats en un usuari no registrat (amb cap tipus de preferència guardada), un

usuari amb perfil de pare de dues estudiants i un usuari amb perfil de professor i amb capacitat per

enviar avisos del seu centre.

S’ha obviat el perfil d’estudiant perquè el perfil de mare/pare/tutor presenta moltes similituds, llevat de

la possibilitat de disposar de múltiples perfils en un mateix centre (progenitor de dos o més estudiants)

o de tenir bloquejada alguna secció (si no s’habilités accés al Moodle als progenitors).

També s’ha  obviat  el  perfil  de  personal  de  gestió  de  centre  ja  que s’acostaria  a  la  interfície  per

professors, llevat de l’autorització per enviar avisos a tots els usuaris del centre, pensada inicialment

pels gestors del centre.

Figura 47: Pantalla d’accés als diversos prototips.
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El prototipatge és accessible pet Internet i es pot visualitzar a través de qualsevol telèfon intel·ligent

fent  ús  del  navegador  web.  L’enllaç  al  projecte  dins  la  plataforma  Invision  és

https://invis.io/WR9Y36MHS 

(Per tal de facilitar la navegació entre els tres prototips, es permet en els prototips d’usuaris identificats

eliminar la sessió i anar a parar al prototip d’usuari no registrat. En el cas invers, s’ha habilitat uns

accessos ocults en la pantalla de registre del prototip d’usuari no registrat. En aquesta pantalla, l’intent

de  registre  dóna  un  error  d’identificació  d’exemple.  Per  accedir  al  prototip  de  mare/pare/tutor  cal

prémer l’extrem inferior esquerre. En canvi, per accedir al prototip de professor, cal prémer l’extrem

inferior dret de la mateixa pantalla.)
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5.4. Darrer test d’usabilitat

Una vegada enllestida la primera versió del prototipatge final interactiu, es va demanar la col·laboració

de diferents persones per participar en un segon test d’usabilitat, en aquest cas més complert. Les

persones participants eren, en alguns casos, participants del primer test i, en d’altres, no havien tingut

cap contacte previ amb el projecte.

Es van reservar expressament dos usuaris reals (un d’ells, una mare d’un dels centres) per realitzar-hi

el test presencialment amb l’usuari i recollir millor les impressions. La resta es va realitzar a distància

utilitzant la mateixa metodologia i plataforma electrònica però amb l’afegit que es va introduir breument

l’aplicació i es van plantejar les següents accions com a guia de navegació i prova d’ús en els diferents

prototips:

• Prototip USUARI NO REGISTRAT

• «Identifica’t  com  a  usuari»  [tot  i  advertint  que  la  introducció  de  dades  no  estava

habilitada]

• «Com elegiries un centre com a preferit?»

• «Converteix la pantalla principal d'un centre educatiu en la pàgina d'inici de l’aplicació.»

• Prototip MARE/PARE/TUTOR

• «On pots consultar les assignatures que està cursant una de les teves filles?»

• «Consulta la localització on es celebra el proper esdeveniment en l’agenda del centre.»

• «On pots trobar l’arxiu  que conté les fotos de graduació del 2016 d'una de les teves

filles que estudia al conservatori de Reus?»

• Prototip PROFESSOR

• «Com enviaries un avís a tot el centre per comunicar un canvi d'última hora?»

• «Què has de fer per enviar un missatge a dos alumnes des de l'aplicació?»

El test ha estat positiu, tant electrònicament com en viu, i a partir d’aquí s’han fet noves millores en el

disseny d’interfície de l’aplicació. Algunes s’havien contemplat i no s’havien aplicat inicialment i d’altres

van sorgir a partir de simples comentaris.

Un cas clar ha estat el sistema de missatgeria. Un usuari normal no pot contestar un missatge, però sí

pot enviar-li un correu electrònic. Per tant, s’ha afegit l’adreça electrònica a sota del nom del remitent

quan es llegeix un missatge. En el cas dels usuaris amb permís per enviar missatges, també s’ha

inclòs un botó al final de la mateixa pantalla perquè el professor o personal de gestió pugui enviar un
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missatge fàcilment al remitent del missatge rebut (sense haver de passar per les pantalles de selecció

de destinataris).

També s’ha decidit en baixar el nivell d’opacitat de les opcions de menú de centre (pantalla principal de

centre) quan aquestes no siguin accessibles per l’usuari (combinat amb un diàleg d’alerta previst que

indiqui el motiu). S’opta per no eliminar aquestes icones quan estiguin inactives per tal que l’usuari

s’adoni de la importància d’estar identifica’t, ja que sinó podria arribar a pensar que les funcions de

l’aplicació són limitades de per sí.
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Capítol 6. Conclusions i línies de futur

6.1. Conclusions

El present TFM ha suposat fer un recorregut al llarg de tot el procés de concepció i disseny d’una

aplicació mòbil abans de passar a la fase de programació. Ha anat acompanyat d’un anàlisi inicial que

ha  evidenciat  la  disparitat  existent  en  la  tipologia  d’aplicacions  destinades  a  la  comunicació  dels

centres educatius, però també de la porta que s’ha obert per millorar la comunicació entre els diverses

membres de la comunitat educativa.

L’estudi s’ha centrat en la creació d’una aplicació adaptada a la casuística de la xarxa de centres

educatius  de  la  Diputació  de  Tarragona.  Tot  i  només  ser  de  9  centres,  aquesta  disposa de prou

complexitat per les tres tipologies de centres que engloba, ben diferents entre elles. Finalment, s’ha

pogut presentar una solució comuna i vàlida per a tots els centres i que els dóna, també, cert marge de

personalització d’opcions de menú.

S’han acomplert els objectius plantejats inicialment, oferint una única aplicació que dóna resposta a les

necessitats comunicatives plantejades dins dels centres, que ajuda a posicionar el paper que té la

Diputació  de  Tarragona  en  el  camp  cultural  i  educatiu  i  que  en  potencia  la  difusió  del  conjunt

d’informacions i activitats.

A més, s’ha volgut garantir que l’aplicació fos el màxim de funcional per als seus usuaris centrant-se en

aquells  aspectes  clau  que  en  garantissin  el  seu  ús.  Per  aquest  motiu,  s’han  considerat  vitals

funcionalitats com usuari registrat amb múltiples perfils, permetre el seguiment de més d’un centre

(opció de preferits), personalitzar la pantalla principal d’un centre com pàgina inicial de l’aplicació i, molt

important, incorporar les novetats de l’aplicació dins del sistema de notificacions del dispositiu.

Amb l’elaboració d’aquest TFM es ressalta la importància d’una bona planificació a l’hora d’emprendre

un projecte d’aquestes característiques així com de seguir un procediment de bones pràctiques. Aquest

fet garanteix, de per sí, un increment en la possibilitat d’arribar a bon port i, per tant, de garantir un

retorn d’inversió del projecte. En aquest sentit, ha estat molt positiu incorporar en el treball diverses

metodologies participatives per poder assegurar la fortalesa de cadascuna de les etapes que s’anaven

tancant.

La planificació del projecte s’ha anat seguint segons estava previst sense cap incidència remarcable.

Únicament, en l’etapa inicial d’anàlisi es va voler incorporar a darrera hora una subtasca consistent en

l’elaboració  d’una  breu  enquesta  electrònica  de  detecció  necessitats  entre  els  usuaris  potencials.

Aquesta metodologia es va concebre per tal de donar més consistència en la definició de funcions que

havia de disposar l’aplicació.
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A més de l’enquesta, l’altra metodologia que s’ha utilitzat per millorar la qualitat del producte resultant,

a la vegada que ha servit per reduir possibles canvis futurs, ha estat la del test d’usabilitat. Aquest es

va  realitzar  en  dos  moments  diferents,  principalment  a  través  d’una  plataforma  electrònica

especialitzada. En el darrers cas també es va realitzar un test d’usabilitat in situ amb dos usuaris.

Val  a  dir,  però,  que  tant  l’enquesta  com els  diversos  test  es  van  elaborar  demanant  per  correu

electrònic potencials usuaris la seva participació desinteressada. Cal entendre que la situació ideal

hagués estat  comptar  amb la  implicació  directa tant  de la  Diputació  de Tarragona com dels  seus

centres  per  poder  aplicar  més  abastament  aquestes  tecnologies  i  obtindre  resultats  més  acurats.

Aquesta opció es va descartar perquè es va voler mantenir el desenvolupament del projecte restringit a

l’àmbit acadèmic.
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6.2. Línies de futur

El projecte de disseny de l’aplicació desenvolupat  en aquest TFM parteix de la base que tots  els

centres  educatius  completaran  la  renovació  dels  seus  web  sota  la  plataforma  Drupal  (gestor  de

continguts) i que assumiran la intranet Moodle (encara que sigui de manera privada) com a gestor

d’usuaris  de  l’aplicació.  Si  aquestes  condicions  no  s’acomplissin  completament,  caldria  valorar  la

necessitat de desactivar alguna de les pantalles o funcions en alguns centres educatius o de dissenyar

una eina pròpia simple per a la gestió d’usuaris registrats.

En el supòsit ideal que el disseny d’aplicació proposat en aquest TFM fos assumit per la Diputació de

Tarragona i es concretés en una aplicació real, es podrien preveure noves funcionalitats en el cas de

realitzar revisions futures, procurant atenent-se a les preferències dels propis usuaris.

Entre  les  primeres  que es  podrien  plantejar  per  valorar  la  seva  inserció  serien  aquelles  funcions

secundàries  descartades  just  abans  d’iniciar  el  desenvolupament  del  projecte.  La  primera  seria

convertir el sistema de missatgeria unidireccional a bidireccional, autoritzant a estudiants i als seus

progenitors poder enviar missatges a docents des de la mateixa aplicació. La segona, incorporar un

calendari de centre i alumne de caire acadèmic i intern amb dates clau com ara la dels exàmens. I la

tercera, afegir una pantalla destinada a la consulta dels resultats de les avaluacions de l’estudiant.

Una altra possible millora que es podria valorar en el cas que l’aplicació tingués bona acceptació i es

generés un elevat índex de notificacions seria revisar la pantalla de configuració des d’on es permet

personalitzar. Es podria permetre a l’usuari la configuració de les notificacions per cada un dels seus

centres preferit, en lloc de globalment.

De caràcter més tècnic, també es podria estudiar la possibilitat d’afegir més seguretat i confiança en

les comunicacions entre centre educatiu i usuaris. Una possible solució seria vincular a cada usuari

amb el seu número de telèfon personal. De tal manera s’establiria una condició en la qual únicament

es podria accedir a la informació privada d’un usuari des d’aquell terminal mòbil on estigués operatiu el

número de telèfon vinculat al mateix usuari.
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Annexos

Annex A: Lliurable del projecte

El prototipatge interactiu constitueix el lliurable final del projecte. És únicament accessible a través

d’Internet, per la qual cosa s’adjunta amb la Memòria la carpeta «Projecte» que conté l’enllaç (amb un

document HTML) i  totes les pantalles originals utilitzades en les diverses versions del  prototip (en

format JPG) organitzades amb carpetes.

Prototip final interactiu: accessible únicament a través del web a https://invis.io/WR9Y36MHS 

Annex B: Sobre l’autor

David Joanpere és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Rovira i Virgili

(2012). Tot i els seus estudis, compta amb una àmplia experiència en el món d’Internet ja que en els

darrers anys ha participat com a tècnic de comunicació en diversos projectes de creació web, disseny

de continguts i assessorament a entitats i a petites empreses, tant en el lloc de treball com col·laborant

en diverses entitats sense ànim de lucre.

En el  camp laboral,  va  treballar  a  l’Organisme Autònom per  a  la  Societat  de  la  Informació  de  la

Diputació de Tarragona en el període 2008-2012 i, posteriorment, a la unitat d’Entorn web de l’Àrea de

Coneixement i Qualitat de la mateixa Diputació fins l’any 2015. L’any 2016 va passar a formar part de

la  nova  unitat  de  Comunicació  de  la  institució  supramunicipal,  assumint,  a  més,  les  tasques  de

coordinació en xarxes socials corporatives.

Cal destacar que, des de l’any 2008, amb la seva vinculació laboral a la Diputació de Tarragona, moltes

tasques assumides han estat relacionades amb el portal web ciutadà www.tinet.cat. TINET (Tarragona

InterNET), fundada l’any 1995 a Tarragona, és considerada la primera xarxa ciutadana a Internet de

l’estat espanyol i una de les primeres d’Europa. El projecte va ser assumit l’any 2000 per la Diputació

de Tarragona i ha funcionat fins a l’actualitat com a element central per difondre l’ús d’Internet i les

bones pràctiques entre la població del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Al llarg d’aquests

anys, a més d’oferir  serveis d’allotjament web i  correu electrònic, s’han realitzat  diversos projectes

interessants a l’entorn de TINET: primer portal de notícies local, biblioteca virtual, cursos de formació,

jornades  de  divulgació,  diverses  remodelacions  del  web i  dels  seus  continguts,  etc.  en  els  quals

Joanpere hi ha col·laborat en major o menor mesura i en funcions diverses.
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