
Anàlisi d’un lloc web implementant 
actualització del contingut

ALBERT FERNÁNDEZ FONT



INTRODUCCIÓ

● El projecte es centra en l’anàlisi web d’una pàgina referent al 
futbol francès.

● Amb els resultats es pretén trobar els punts forts i febles i posar 
solució a les mancances.

● Proposarem una actualització de disseny al client
● Presentarem un nou prototip
● Presentarem una nova imatge per al client



ANÀLISI WEB AMB GOOGLE ANALYTICS

● Mitjançant el servei que tenen contractat de Google Analytics s’ha 
realitzat un estudi estadístic per obtenir resultats determinants.

● Les estadístiques mostren que els usuaris no passen molt de temps 
dins del web, paral·lelament la taxa d’abandonament del web és 
molt alta (ANNEX).

● Poca interacció mitjançant les xarxes socials. Manca contingut 
multimèdia



PROPOSTES PER SOLUCIONAR LES 
MANCANCES

● Nova estructuració del menú 
principal

● Fer més visible els accessos a 
xarxes socials

● Implementar continguts 
multimèdia dins de les 
publicacions de text.

● Crear una nova imatge més 
atractiva que cridi l’atenció a 
l’usuari

● Nou disseny del web, amb 
canvis mínims a petició del 
client.

● Implementació de la plataforma 
WordPress amb nous pluggins i 
nous continguts.



PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE



PÀGINA WEB INICIAL DE FUTBOLDESDEFRANCIA.COM



PÀGINA WEB UNA VEGADA PRESENTAT EL PROTOTIP DE FUTBOLDESDEFRANCIA.COM



APIS 
UTILITZADES

YOUTUBE

Inclusió de vídeos.

Intentem  aprofitar totes les 
seves característiques.

Al tenir ja un canal, cal treure-li 
més profit



APIS 
UTILITZADES

XARXES SOCIALS

Indispensables per compartir 
contingut.

Fer més ressò i aconseguir 
nous adeptes i lectors.

Cal administrar-les de forma 
correcta i no limitar-se a penjar 
tant sols notícies.



APIS 
UTILITZADES

WORDPRESS

Permet un control total i facilita 
la publicació d’articles.

Administració de complements 
i disseny mitjançant la mateixa 
plataforma.

Múltiples extensions i pluggins 
que permeten una alta 
personalització.



CANVI D’IMATGE
CORPORATIVA

Plantegem un canvi 
d’imatge per a les 
xarxes socials, fer-la 
més atractiva i actual 
als temps d’avui en 
dia.

ABANS

DESPRÉS



PROJECCIÓ A FUTUR

● Inclusió en el món mercantil amb la posada en marxa d’una 
botiga online amb productes i merchandising propi.

● Nou disseny molt més complex

● Augment dels seguidors en un període de temps a curt termini.



PRESSUPOST

Referent a l’equip humà:

Cap de projecte: 1200€ mensuals (3 mesos)

Dissenyador gràfic / web: 1100€ (feina marcada en el pla de treball)

Analista: 1300€ (competències marcades en el pla de treball

COST TOTAL REFEREN A L’EQUIP HUMÀ: 6.000€



PRESSUPOST

Material fungible

Missatgeria, i material divers(fotocòpies, material d’oficina): 100€

Viatges i dietes

Preu per viatge (no s’inclouran dietes/ 4 viatges estimats): 50€ x 4 = 
200€

SUMA TOTAL DEL PRESSUPOST: 6300€ IVA no inclòs

SUMA TOTAL DEL PRESSUPOST AMB COSTOS INDIRECTES: 
7.623€



CONCLUSIONS

Solucions eficaces.

Marge de millora envers disseny web.

Nova imatge corporativa que dóna aire fresc al projecte.

Lliure administració per part del client.



Gràcies per la seva atenció
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