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Abstract

Aquest treball de fi de grau tracta sobre el disseny d’ una aplicació per a dispositius mòbils per viatjar en famí-
lia, amb la qual es vol oferir una solució a l’ hora d’ organitzar les vacances o escapades amb nens. Per això, 
la idea surt arran de la dificultat que suposa trobar llocs adients amb opcions per gaudir tots plegats.

Avui dia existeixen moltes eines en línia que ofereixen informació per al turisme en general, però es troba 
dispersa en infinitat de llocs web, fet que provoca que organitzar unes vacances en família sigui una feina 
complicada. Per això, l’ objectiu principal és endreçar tots els continguts relacionats amb la secció turística per 
a famílies.

Per tant, fent ús de la filosofia del disseny centrat en l’ usuari (DCU) i tenint en compte que no s’ ha trobat cap 
aplicació relacionada directament, es vol crear una eina intuïtiva que inclogui totes les opcions que un usuari 
voldria trobar en un sol lloc web, que és el que seria un tot inclòs (TI) però dedicat als infants i als pares.

Paraules clau: disseny centrat en l’ usuari, turisme, vacances, família, tot inclòs.
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Abstract (English version)

This final degree project is about the design of an application for mobile devices to travel with the family. It is 
therefore to offer a solution, when it comes to organising your holidays or family outings with children, with 
which you can find options to enjoy together. 

Today there are many online tools that offer information for tourism in general, but it is scattered in many websi-
tes, which causes that organize family vacations is a complicated job. For this reason, the main goal is to clear 
out all contents related to the family tourist family section.

Therefore, using the philosophy of user centred design (UCD) and taking into account that has not been found 
any related application directly, you want to create an intuitive tool that includes all the options that a user 
would want to find in a single website , which is what would be an all inclusive (AI) but dedicated to children 
and parents.

Keywords: user centred design, tourism, vacation, family, all inclusive.
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1. Introducció

Quan un usuari accedeix per primera vegada a una eina digital, sent la incertesa de si trobarà el que està 
buscant o haurà de continuar cercant fins a trobar el que l’ interessa.  Per això, l’ experiència d’ usuari (UX) ha 
pres un paper determinant a l’ hora de confeccionar un producte, ja que el client el que vol és satisfacció amb 
el mínim esforç a l’ hora de trobar informació.

Abans les agències de viatge (avui anomenades agències offline) prenien un paper molt important a l’ hora 
de fer una reserva, però han perdut molta força davant les agències online i les plataformes virtuals, les quals 
ofereixen un ampli ventall d’ opcions que es poden consultar, des de qualsevol ubicació, sense haver de fer 
cap mena de desplaçament.

És per això que, els consumidors han substituït el tracte personalitzat per la comoditat que els hi suposa com-
prar des de casa, ja que s’ han tornat més exigents i escullen de manera autònoma les opcions disponibles. 
Però, en conseqüència, existeix tal quantitat d’ informació a la xarxa relacionada, que la cerca de la destinació 
ideal es torna una feina complicada.

Per aquest motiu, el disseny de l’ aplicació per viatjar en família ha d’ estar estretament lligada amb l’ organitza-
ció de vacances, destinades a famílies amb infants. Amb aquesta, s’ ha de captar tota la informació disponible 
per donar un aspecte interessant al producte, amb la qual es puguin trobar els continguts de manera eficaç i 
accessible des de qualsevol dispositiu.

Com qualsevol empresa del sector, els llocs web de viatge o vacances apliquen les tècniques d’ usabilitat i 
experiència d’ usuari, seguint els estàndards web i fent ús de tests d’ usuaris, per mesurar el resultat de la 
seva experiència. Així i tot,  amb l’ afany d’ oferir les millors ofertes per posicionar-se davant la competència, 
provoquen que hi hagi una sobrecàrrega d’ informació.

Per aquest fet, d’ entre els objectius d’ aquest projecte es troba el repte d’ aconseguir una aplicació: que              
s’ implementi fent ús de les diferents disciplines en totes les seves fases, que segueixi els principis d’ usabi-
litat, que sigui funcional pel que fa al seu disseny, i que compti amb una estructura de navegació que millori                 
l’ experiència dels usuaris.

1.1. Disseny centrat en l’  usuari (DCU) i les plataformes online.

1. Introducció                              
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2. Descripció

La finalitat d’ aquest projecte és crear una eina tecnològica que cobreixi les necessitats relacionades amb el 
turisme en família. Per això, es proposen indrets que ofereixen activitats lúdiques per als infants, i altres ocu-
pacions d’ oci per als pares. 

A més, es tindrà en consideració l’ actual situació econòmica, la qual afecta moltes famílies de manera que no 
poden gaudir d’ algunes activitats. Per això, aquest disseny vol proporcionar un producte que ofereixi promo-
cions i descomptes per als usuaris.
 
Pel que fa al disseny de l’ aplicació, es crearà una interfície simple i eficient que faciliti la interacció entre              
l’ usuari i el dispositiu mòbil. Així, la informació que s’ obtindrà d’ aquesta eina, es mostrarà d’ una forma ac-
cessible per a cercar dades dins de les diferents pantalles i de manera usable per a la localització dels arxius 
de la interfície.

La  idea principal del projecte és que els usuaris es donin d’ alta, amb un compte d’ usuari i contrasenya, per 
poder accedir al seu perfil personal i programar vacances o veure les excursions i viatges  realitzats. Així ma-
teix, també accediran als continguts on podran compartir informació i cercar comentaris d’ altres usuaris.

Un altre aspecte a tenir en compte és que l’ usuari coneixerà en tot moment la seva localització gràcies a un 
servei de geolocalització (GPS) integrat en l’ aplicació, amb el que podrà comprovar, sempre que ho necessiti, 
la seva situació i visualitzar  la distància física entre els indrets contractats per arribar al destí sense problemes.

2.1. Descripció del projecte

2.2. Descripció del funcionament

2. Descripció
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3. Objectius

3.1. Objectius principals

3.2. Objectius secundaris

Dissenyar una aplicació per a dispositius mòbils destinada al turisme amb nens que faciliti informació per 
organitzar les vacances en família.

Estudiar tota la informació dispersa en els diferents llocs web i aconseguir una opció que aporti tots els 
continguts junts sense haver de visitar infinitat d’ operadors turístics.

Poder arribar a un públic exclusiu i aconseguir que les famílies amb nens puguin gaudir de llocs turístics 
durant escapades o vacances de temporada.

Aportar noves alternatives que facilitin informació en qualsevol moment i en temps real innovant la idea 
del lleure dels usuaris amb nens.

-

-

-

-

Fer ús de la metodologia del disseny centrat en l’ usuari a l’ hora de definir la usabilitat de l’ aplicació.

Realitzar tests amb usuaris reals per verificar que es tenen en compte els principis d’ interacció persona-
ordinador.

-

-

 

3. Objectius                              
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4. Continguts 

Per començar, els continguts del treball es distribuiran en quatre fases, les quals s’ aniran implementant durant 
tot el projecte: la primera fase d’ anàlisi, on es definiran els objectius del lloc i les característiques dels usuaris 
potencials; la segona fase de disseny, on es definirà el modelatge del disseny visual i el dels continguts; la ter-
cera fase de prototipatge, on es revisaran i corregiran els continguts, i per finalitzar la darrera fase d’ avaluació, 
on es mesurarà la seva usabilitat.

4.1. Primera fase d’ anàlisi

Un cop definida la idea del projecte es farà un recull sobre la informació necessària per abordar els principals 
objectius de l’ aplicació, com són: localitzar els usuaris objectius i els requisits tècnics per mitjà de la tècnica de 
modelatge i realitzar una avaluació heurística.

4.1.1 Objectius i continguts de l’ aplicació: es definirà el gènere del web i l’ extensió dels seus contin-
guts. 

4.1.2. Usuaris objectius: es determinarà el disseny mitjançant dues opcions: la segmentació, que marca 
el tipus de producte (difusió general o públic especialitzat); i l’ edat de l’ usuari, que defineix el públic objectiu 
(infantil, juvenil, adult o universal). 

4.1.3. Avaluació heurística: es farà un estudi de la competència. 

Disseny

Figura 1. Fases de disseny

4. Continguts
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4.4. Darrera fase d’ avaluació

4.3. Tercera fase de prototipatge

4.2. Segona fase de disseny

En aquesta segona fase de disseny es definirà l’ estructura de l’ aplicació amb l’ ús de diagrames (wireframes) 
i l’ esquema de navegació dels continguts, en les tres etapes de disseny, on entra en joc l’ arquitectura de la 
informació.

4.2.1 Disseny conceptual: es definirà l’ arquitectura de la informació: l’ esquema d’ organització i la nave-
gació dels continguts.  

4.2.2 Disseny de continguts: es definirà la redacció per una lectura òptima per pantalla.

4.2.3 Disseny visual: es definiran les característiques gràfiques tenint en compte la fase d’ anàlisi

En aquesta tercera fase es verificaran els continguts de l’ aplicació amb els prototips,  ja que és l’ element clau 
on es detecten possibles mancances o defectes de disseny que no s’ han implementat.

4.3.1. Prototip d’ alta fidelitat: es farà  una representació d’ aspecte similar al disseny final. 

En aquesta darrera fase, que és la més important del procés del disseny centrat en l’ usuari, es realitzaran tests 
amb usuaris reals per verificar la usabilitat de l’ aplicació. 

4.4.1. Tests amb usuaris reals: es farà un test amb usuaris potencials. 

4. Continguts
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En realitzar un disseny centrat en l’ usuari s’  ha de tenir present que el més important és que estigui garantida 
la interacció persona-ordinador, per a que l’ intercanvi d’ informació es faci amb èxit. Per això, un cop definits 
els objectius i els continguts del lloc web, es crearà el disseny en funció de la segmentació i el públic objectiu 
en totes les seves fases de disseny, anàlisi, prototip i avaluació.

D’ una banda, com a metodologia per portar a terme aquest projecte, es tindrà en compte la filosofia del dis-
seny centrat en l’ usuari, ja que implica als usuaris al llarg de totes les etapes. A més, es contemplarà la usabi-
litat com a mesura per aconseguir un lloc eficient a l’ hora de definir els mètodes d’ avaluació, i es farà ús de l’ 
arquitectura de la informació, en el moment de realitzar el prototip d’ alta fidelitat i el prototip de baixa fidelitat.

5. Metodologia

DCU

D’ altra banda, una de les opcions per realitzar un anàlisi del públic objectiu es la tècnica de modelatge, amb 
la qual es veuran les necessitats, l’ experiència i el coneixement de l’ aplicació. En aquet cas, s’ ha de tenir 
present que hi ha moltes possibilitats quan a ús depenent de la persona, la seva ubicació i la seva necessitat.

Per finalitzar,  s’ ha de portar a terme una avaluació heurística, la qual permetrà conèixer els punts forts i febles 
de la competència. En aquest cas, es pot fer ús de la guia dels deu principis heurístics de Jakob Nielsen per 
definir el producte a desenvolupar, i amb els  quals es podrà definir una millor experiència d’ usuari.

Figura 2. Metodologia del disseny centrat en l’ usuari

5. Metodologia
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1. Visibilitat de l’estat del sistema: l’ usuari hi ha d’ estar informat en tot moment proporcionant-li  
avisos en cada pas.

2. Adequació entre el sistema i el món real: s’ ha de fer ús d’ un llenguatge familiar que segueixi 
un ordre lògic i natural.

3. Llibertat i control per part de l’usuari: l’usuari ha de poder avançar o retrocedir durant  la nave-
gació del lloc web.

4. Consistència i estàndards: s’ han de seguir convencions sense que l’ usuari hagi de saber que 
diferents paraules signifiquen el mateix. 

5. Prevenció d’errors: els missatges d’ error han d’ anar acompanyats de la informació corresponent.

6. Reconeixement abans que record: els objectes, accions i opcions han de ser visibles i fàcils de 
localitzar.

7. Flexibilitat i eficiència en l’ús: els diferents usuaris han de poder interactuar configurant dreceres 
per mitjà del teclat.

8. Disseny estètic i minimalista: s’ ha d’ evitar l’ ús d’ informació irrellevant que disminueixi la visibi-
litat.   

9. Ajuda als usuaris a reconèixer i diagnosticar els errors i recuperar-se’n: s’ ha d’ utilitzar el 
mateix estil en tots els missatges d’ error, oferint alternatives.

10. Ajuda i documentació: l’ ajuda ha de ser visible en totes les pàgines del lloc web.

1. Jakob Nielsen. [en línia] [Data de consulta : Març de 2018] <https://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen>

Jakob Nielsen1  va definir deu principis d’ usabiltat, els quals ajuden a millorar l’ experiència d’ usuari dels llocs 
web. De forma que, el seu ús permet que l’ usuari aconsegueixi el seu objectiu amb una interacció usable de 
l’ eina en qüestió.

5. Metodologia
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6. Planificació

6.1. Primera entrega

6.2. Segona entrega

A la segona entrega s’ ha fet una revisió dels requisits i eines de treball respecte de la primera entrega i s’ ha 
afegit la primera fase d’ anàlisi, on s’ han definit els usuaris potencials per mitjà de la tècnica de modelatge. 
També s’ ha afegit la segona fase de disseny, on s’ ha definit el disseny conceptual, visual i els seus continguts.

Tot i això, s’ ha vist modificada la planificació per falta de temps. S’ han ajustat els conceptes de l’ apartat de 
prototipatge i s’ han planificat per confeccionar en la tercera entrega.

A la primera entrega s’ ha definit l’ índex de la memòria del projecte, on s’ inclouen la introducció, la descripció 
del projecte, els objectius, la metodologia i la planificació en les seves diferents entregues.

Taula 2. Planificació PAC 2

Taula 1. Planificació PAC 1

6. Planificació
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6.3. Tercera entrega

6.4. Quarta entrega

Taula 4. Planificació lliurament final

Taula 3. Planificació PAC 3

A la tercera entrega s’ han revisat i completat els apartats principals que havien quedat pendents de definir, els 
quals formen part de la memòria del treball. 

6. Planificació

A la quarta entrega, s’ ha finalitzat la memòria del projecte d’ acord amb la planificació proposada per al lliura-
ment final. 
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7. Procés de treball

Taula 5. Estimació del temps

7. Procés de treball
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En aquesta primera fase es reuneix informació que determina el disseny de l’ aplicació mitjançant la segmenta-
ció, que marca el tipus de producte (difusió o públic especialitzat), les característiques dels usuaris potencials, 
com l’ edat de l’usuari, que defineix el públic objectiu (que en aquest cas serà un públic adult), i els requisits 
tècnics de l’ aplicació.

Per definir el públic objectiu, s’ ha realitzat una enquesta amb l’ eina Google Formularis, entre un públic divers, 
per tal d’ obtenir informació necessària per conèixer els hàbits dels usuaris que fan ús de productes del sector 
del turisme. D’ aquesta manera s’ aconsegueixen dades sobre les preferències del públic objectiu i dels llocs 
web que utilitzen, per així poder fer l’ estudi i l’ avaluació heurística de la competència.

Les preguntes de l’ enquesta, publicades a la xarxa social Facebook i Watsapp, s’ han distribuït en quatre 
blocs: dades generals, per recopilar dades sociològiques bàsiques; dades d’ usabilitat; per conèixer les dades 
de navegació i els  dispositius que s’ utilitzen; dades de viatge, per veure els hàbits d’ ús de la competència; i 
dades de viatge amb nens, per saber les prioritats a l’ hora de contractar un servei.

8. Fase d’ anàlisi 

8.1. Anàlisi del sector

Les dades bàsiques obtingudes de l' enquesta donen com a resultat una participació de 110 persones, de les 
quals un 54,5% són dones, i un 45,5% són homes. El rang d' edats oscil·la entre un 28,2 % d' entre 42 i 49 
anys, un 27,3 % d' entre 50 i 57 anys, un 22,7 % d' entre 34 i 41 anys, i la resta són percentatges inferiors d' 
un 6,4 % d' entre 58 i 64 anys, un 6,4 % d' entre 23 i 33 anys, un 6,4 % d' entre 18 i 25 anys, i per finalitzar un 
2,7 % de més de 65 anys. Amb residència a Tarragona (48, 2 %), Barcelona (17, 3 %), Girona (0, 99 %), i fora 
de Catalunya (33, 6 %).

8.1.1. Dades generals

Figura 3. Dades de participació de l’ enquesta

8. Fase d’ anàlisi
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8.1.2. Dades d’ usabilitat

En aquest apartat es vol conèixer quina és la mitja de connexió dels usuaris i des de quin dispositiu ho fan. 
Els resultats mostren que un 61,8 % dels enquestats es connecten només d’  1 a 3 hores diàries, el 21, 8 % es 
connecten entre 4 i 8 hores, un 14,5 % més de 8 hores, i un percentatge molt petit que no es connecta. 

D’ entre les opcions facilitades, la connexió amb Smartphone és un 87,3 % superior respecte dels percentatges 
de connexió amb ordinador portàtil (41,8 %) o Tablet (33,6 %). En aquest cas les opcions d’ escriptori només es 
fan servir entorn a un 31,8 % (PC escriptori) i un 9,1 % (Mac d’ escriptori), i un 6,4 % pertany a altres opcions.

Pel que fa a l’ estat civil dels enquestats, el percentatge de persones casades (59,1 %) és més gran que el 
percentatge de persones solteres (23,6 %). A més, crida l’ atenció que el percentatge dels usuaris que tenen 
dos fills ocupa un 32, 7 %  del total, en comparació al percentatge d’ usuaris sense fills que és d’ un 33,6 % i 
el percentatge  d’ usuaris que tenen un fill que és del 24, 5 %.

Al gràfic es poden observar les diferents professions que queden recollides a l’ enquesta.

Figura 5. Professions dels enquestats

Figura 4. Rang d’ edats
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Aquesta secció permet saber que un 72,7 %  dels usuaris fan servir llocs web per contractar els seus viatges, 
dels quals Booking (34,55 %), eDreams (6,36 %) i Atrápalo (5,45 %) són els més utilitzats.

També es coneixen dades sobre les preferències a l’ hora d’ escollir la destinació: ciutat (34,5 %), muntanya 
(46,4 %) i costa (55,5 %).

Un aspecte que crida l’ atenció és que la majoria d’ usuaris (66,4 %) contracta l’ opció d’ allotjament, en comp-
tes d’ escollir una mitja pensió (24,5 %) o pensió completa (10 %) segons la destinació.

8.1.3. Dades de viatge

Figura 6. Dispositius que utilitzen per connectar-se a internet
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Figura 7. Aplicacions que utilitzen per contractar viatges

8. Fase d’ anàlisi
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8.1.4. Dades de viatge amb nens

Aquest punt està lligat amb la finalitat del projecte, que és conèixer quins requisits troben essencials a l’ hora 
de viatjar amb nens. La majoria d’ usuaris (42,3 %) escullen les habitacions adaptades com a imprescindible. 
En aquest cas s’ ha de tenir en compte que es tracta d’ un percentatge alt, ja que un 34,5%  d’ usuaris no té fills.

Figura 8. Preferències a l’ hora de viatjar amb fills

8. Fase d’ anàlisi
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8.2. Modelatge de l’ usuari 

El perfil soci demogràfic ajuda a identificar al grup d’ usuaris del lloc web, i a conèixer les necessitats que s’ 
han de preveure perquè un producte sigui adient pels usuaris. A la fase de modelatge, un cop s’ han obtingut 
els resultats de l’ enquesta, s’ han creat cinc perfils d’ usuari amb la tècnica persones d’ Alan Cooper2. 

Aquesta tècnica consisteix a definir individus no reals que descriuen un usuari específic durant tot el procés 
de disseny. D’ aquesta manera es pot tenir una representació imaginària dels usuaris finals. Al mateix temps,       
s’ han creat els escenaris per establir el procés entre les persones i l’ aplicació descrivint casos específics d’ ús 
amb un llenguatge narratiu i directe.

8.2.1. Persones i escenaris

8.2.1.1. Persona 1 : Isabel

Descripció de la persona

Isabel està casada amb dos fills de 10 i 8 anys. Viu a La Pobla de Mafumet, un poble d’ uns 3.000 habitants 
que pertany a la província de Tarragona. Es desplaça cada matí al seu lloc de feina, on va caminant, ja que el 
té al mateix poble. Treballa com a funcionària des de fa més de quinze anys on realitza una jornada de treball 
ordinària.

Un cop arriba a casa, com que surt al migdia, té temps de connectar-se una estona per cercar informació dels 
seus passa temps favorits, entre ell està el Patchwork, una tècnica de costura que s’ ha posat molt de moda. 
L’ horari dels seus fills li permet evadir-se dels quefers domèstics i realitzar una mica d’ exercici amb la seva 
bicicleta el·líptica. En total es connecta unes 8 hores diàries entre la feina i els seus hobbies. Utilitza ordinador 
PC de sobretaula a la feina i la seva tauleta o el telèfon mòbil a casa.

De vegades ha contractat algun viatge per Internet al lloc web Booking. Tant a ella com als seus fills els hi agra-
da la costa, la muntanya i la ciutat, per tant, escull la destinació en funció de l’ estació de l’ any. Preferentment 
contracta el transport i l’ allotjament, amb habitacions adaptades i zona de jocs.

Nom
Edat

Professió

Isabel

49

Funcionària

Figura 9. Persona 1. Pixabay. Llicència CC0

2. Alan Cooper [en línia] [Data de consulta : Març de 2018] <https://www.cooper.com/journal/2008/05/the_origin_of_per-
sonas>

8. Fase d’ anàlisi
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8.2.1.2. Persona 2: Antònia

Descripció de la persona

L’ Antònia està casada amb 3 fills de 15, 13 i 5 anys. Viu a Tarragona ciutat, que té uns 130.000 habitants apro-
ximadament, on actualment es troba en situació d’ atur des de fa un parell de mesos degut a un ajustament 
de la plantilla de l’ empresa on treballava. Actualment està fent un curs d’ ocupació de turisme per obrir les 
possibilitats de trobar un lloc de feina.

Els seus horaris de connexió es troben reduïts entre fer el curs del SOC i entrenar per les curses de running 
en les quals participa un cop al mes. Es connecta des del seu smartphone entre 1 i 3 hores per cercar feina en 
les diferents webs d’ oferta de treball.

La situació actual no li permet fer molts viatges amb tota la família, per això cerca ofertes d’ última hora al lloc 
web BuscoUnChollo.com. A vegades contracta viatges per Internet, amb destí de muntanya preferentment. 
S’ estima més l’ allotjament amb habitacions adaptades que altres opcions, ja que els seus fills grans no ho 
aprofiten.

Nom
Edat

Professió

Antònia

40

Administrativa

Descripció de l’ escenari

Les vacances de setmana santa s’ apropen i la Isabel vol portar als seus fills uns dies fora perquè puguin des-
connectar una mica de les activitats diàries. Així, passaran junts més estona sense haver-hi pel mig consoles 
de videojocs o televisió, per això, vol escollir un indret a la muntanya, sense gaire connexió a Internet.

La cerca la vol fer a través de l’ aplicació habitual de Booking, on troba un hotel amb molt bona relació de qua-
litat preu a un poblet de Lleida, Alós ’ Isil, que es troba integrat a la Vall d’ Àneu. Però té l’ inconvenient que, si 
surt algun imprevist, no li reemborsen els diners. Tot i això, com que està decidida a fer l’ escapada, s’ arrisca 
i fa la reserva.

Figura 10. Persona 2. Pixabay. Llicència CC0

8. Fase d’ anàlisi



                  
Disseny d’ una aplicació per a dispositius mòbils per viatjar en família

17

Descripció de la persona

Aleix està casat amb dos fills de 3 anys i 6 mesos. Viu a Mollet del Vallès, un poble d’ uns 51.000 habitants que 
pertany a la província de Barcelona. Es desplaça cada matí al centre, on fa més de deu anys que hi treballa, 
vuit hores diàries, com a higienista dental després d’ haver finalitzat els seus estudis.

Un cop arriba a casa, després de preparar als nens per anar a dormir amb la seva dóna, es connecta unes 3 
hores aproximadament per estudiar, ja que està realitzant un curs de post grau d’ odontologia per poder recol-
zar al seu cap a causa de la gran afluència de persones que avui dia porten aparell dental. Per connectar-se 
utilitza el seu ordinador Mac d’ escriptori.

Quan arriben les vacances, contracta els seus viatges en família comprant per Internet al lloc web eDreams. 
Preferentment escull allotjament i transport, amb habitacions adaptades. La destinació que més li agrada és la 
costa, sobretot a l’ estiu, per anar a la platja amb els seus fills. El que més valora és que el lloc d’ allotjament 
compti amb zones de joc per als nens.

8.2.1.3. Persona 3: Aleix

Nom
Edat

Professió

Aleix

37

Higienista Dental

Descripció de l’ escenari

A causa de la seva situació econòmica, l’ Antònia no pot organitzar unes vacances d’ estiu ideals per a tota 
la família, per això, cada estona que té lliure revisa les ofertes de l’ aplicació de BuscoUnChollo, on ha trobat 
sempre alguna alternativa.

Avui s’ ha aixecat positiva i ha començat a revisar  l’ apartat de “Chollos Disponibles”, però només apareixen 
destinacions cap a la costa, i com que s’ estima més anar a la muntanya, ho deixa estar i ho tornarà a provar 
l’ endemà que segurament hi haurà més opcions disponibles.

Figura 11. Persona 3. Pixabay. Llicència CC0

8. Fase d’ anàlisi
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8.2.1.4. Persona 4: Maria

Descripció de la persona

La Maria està casada amb 1 fill de 3 anys i viu a Tarragona ciutat, on es mou amb servei públic per arribar a 
la seva feina. És professora de primària des de fa més de cinc anys a un col.legi privat on treballa vuit hores 
diàries. 

El seu horari no li permet connectar-se més de 3 hores, ja que a les tardes li dóna un cop de mà a la seva mare 
que té una botigueta d’ antiguitats al centre. Però, sempre que pot, el que més li agrada és buscar, amb la seva 
tauleta, opcions de viatge per les vacances amb el seu petit. 

Té predilecció per la muntanya, per això, quan s’ apropen dies de vacances li agrada cercar viatges a l’ aplica-
ció de Trivago, habitualment en règim d’ allotjament amb zona de jocs per a menors o piscina, ja que a tots els 
hotels en els quals ha estat no hi havia les dues opcions.

Nom
Edat

Professió

Maria

34

Professora

Figura 12. Persona 4. Pixabay. Llicència CC0

Descripció de l’ escenari

S’ apropa l’ aniversari del seu fill gran i vol preparar un cap de setmana per tota la família. Però recentment 
han estat les festes de Nadal i el pressupost es veu una mica ajustat. Per això, fa uns dies que està cercant 
però no ha trobat gaire cosa. Així que, s’ ha descarregat l’ aplicació del web eDreams per poder mirar-ho al seu 
smartphone en qualsevol moment.

Com que encara no fa temps de platja, ha canviat el destí per la muntanya i ha trobat un apartament a un poblet 
de Girona, Ribes de Freser, on podran caminar gaudir de la natura i escollir infinitat d’ activitats, de les quals 
hauran de demanar informació a l’ oficina de turisme, ja que l’ aplicació d’ eDreams no facilita aquest servei.

8. Fase d’ anàlisi
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8.2.1.5. Persona 5: Jaume

Descripció de la persona

El Jaume viu en parella a Barcelona amb la seva filla de 13 anys. Treballa com a comercial per diferents mar-
ques de cosmètics i material per a perruqueries. La seva jornada laboral ocupa gairebé tot el dia, ja que quan 
arriba a casa encara li queda la feina de documentació pendent.

Per aquest motiu, està connectat més de 8 hores al dia, amb smartphone, PC d’ escriptori, portàtil i tauleta. 
La seva feina el té ocupat moltes hores i fins i tot durant les vacances hi ha d’ atendre comandes per donar un 
servei complet als seus clients. 

Però, així i tot, contracta els viatges per Internet, sigui muntanya o ciutat, ja que li agrada estar amb la família 
durant les vacances. La seva preferència a l’ hora d’ organitzar les sortides és transport, allotjament o mitja 
pensió, amb habitacions adaptades. Fins ara, les zones de joc eren un imprescindible, però la seva filla ha 
crescut i s’ estima més passejar amb els seus pares.

Descripció de l’ escenari

Com que la seva filla gran li agrada tant l’ art, vol organitzar una escada per veure museus a Madrid. Així que, 
com no té cap predilecció per cap aplicació es descarrega una al seu smartphone, la del lloc web Booking, amb 
la qual troba un allotjament ideal amb cancel·lació gratuïta en cas patir un imprevist.

Nom
Edat

Professió

Jaume

53

Comercial

Figura 13. Persona 5. Pixabay. Llicència CC0

Descripció de l’ escenari

S’ apropa el Nadal i la Maria vol escapar-se un parell de dies abans que comencin els interminables dinars 
familiars. A més, la seva mare tancarà la botigueta i no hi haurà d’ anar per ajudar-la, així que es posa a cercar 
destins a l’ aplicació que acostuma a fer servir del lloc web Trivago.

Per canviar una mica d’ activitats ha pensat a fer una escapada a la neu, així el petit la veurà per primera vega-
da. Però, no acaba de trobar res adient a causa del poc temps que queda per les vacances, ja que les millors 
ofertes ja estan completes. Així que ha hagut de post posar la sortida per més endavant.

8. Fase d’ anàlisi
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8.3. Anàlisi de mercat

Un cop recavats els resultats de l’ enquesta s’ ha realitzat una anàlisi de la competència de les principals apli-
cacions que fan servir els usuaris potencials.

8.3.1. Booking

Booking.com és una empresa e-comerce de viatges d’ arreu del món, que va començar com una petita start-
up Holandesa, la qual s’ ha convertit en una de les més grans empreses de venda  de viatges per Internet. La 
seva missió consisteix a connectar el món amb tothom per mitjà de les tecnologies digitals i aconseguir que fer 
viatges sigui més fàcil, sigui per oci o negocis. 

Els continguts del lloc web estan disponibles en més de 40 idiomes. Així mateix, compten amb una àmplia 
oferta d’ allotjaments (apartaments, cases, ressorts, bed & breakfasts, entre d’ altres) i tenen un equip d’ assis-
tència que ofereix un servei 24 hores.

Com a punt fort es tracta d’ una aplicació que ofereix els seus continguts d’ una manera útil i usable, la qual 
compta amb una opció de geolocalització que mostra en tot moment la distància entre les destinacions i els 
usuaris.

A diferència, om a punts febles cal destacar que l’ aplicació es tracta d’ un disseny molt bàsic amb l’ ús de 
moltes tonalitats de colors.

Booking.com és una empresa e-comerce de viatges d’ 
arreu del món, que va començar com una petita start-up 
Holandesa, la qual s’ ha convertit en una de les més grans 
empreses de venda  de viatges per Internet. La seva missió 
consisteix a connectar el món amb tothom per mitjà de les 
tecnologies digitals i aconseguir que fer viatges sigui més 
fàcil, sigui per oci o negocis. 

Figura 14. Logtip Booking.com

8. Fase d’ anàlisi
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8.3.2. eDreams

És una companyia orientada completament al client, la qual opera a 42 països a l’ actualitat, que ofereix un 
servei i suport personalitzat als usuaris en el moment de realitzar una cerca, una reserva, un pagament, durant 
la facturació i en el servei de postvenda.

8.3.3. Atrápalo

Com a punt fort cal destacar que, pel que fa al funcionament de l’ aplicació, compta amb un disseny i usabilitat 
que s’ integren perfectament, a més, fa servir  una navegació senzilla i funcional la qual ofereix a l’ usuari una 
bona experiència.

Com a punt feble, la versió mòbil conté una oferta limitada pel que fa a productes urbans i no es tracta d’ una 
aplicació optimitzada per a totes les plataformes.

eDreams ODIGEO és la principal empresa e-comerce de 
viatges d’ Europa, que va obrir la primera agència de viat-
ges en línia d’ Espanya, la qual s’ ha situat com a líder del 
sector mundial de venda de viatges per Internet. La seva 
missió és millorar la vida de les persones oferint una fàcil 
connexió, per això gran part dels seus recursos estan inver-
tits en mobilitat.

Figura 15. Logotip eDreams

Atrápalo.com és una empresa e-comerce d’ofertes per In-
ternet, que ofereix des d’ entrades per veure espectacle fins 
a la venda de viatges per a destins llunyans, la qual va co-
mençar com una start-up i s’ ha convertit en una empresa 
consolidada. Es tracta per tant d’ una empresa, que es va 
crear amb la idea de continuar creixent amb la mateixa línia 
de negoci. Figura 16. Logotip Atrápalo

8. Fase d’ anàlisi
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8.4. Avaluació heurística

Booking.com és una de les aplicacions més utilitzades per la cerca de viatges, ja que compta amb una oferta 
molt variada. Així és que, es realitza un anàlisi heurístic, de l’ aplicació Booking.com, segons els deu principis 
de Jakob Nielsen.

1. Visibilitat de l’ estat del sistema SI / NO/ NO APLICA
 

1.1 En cada pantalla s’ inicia amb un títol o encapçalat que descriu els continguts de la 
pantalla? SI

1.2 Existeix un esquema de disseny d’ icones i estil consistent al llarg del sistema? SI
1.3 Hi ha informació visual en els menús i quadres de diàleg sobre quina opció es troba el 

cursor ara? SI

1.4 Apareixen les instruccions i comandos emergents en el mateix lloc en cada menú? NO
1.5 Hi ha informació visual quan se seleccionen o es mouen els objectes? SI
1.6 Hi ha algun tipus de re alimentació del sistema per a cada acció de l’ operador? SI
1.7 En les finestres emergents usades per mostrar missatges d’ error, se li mostra a l’ usua-

ri quin camp posseeix l’ error? SI

1.8 Després que l’ usuari ha completat una acció o grup d’ accions, hi ha algun tipus d’ 
indicació que adverteixi que el següent grup d’ accions que poden ser empreses? NO APLICA

1.9 Està l’ estat actual d’ una icona indicada clarament? NO APLICA

Figura 17. Encapçalat a cada pàgina

Taula 6. Visibilitat de l’ estat del sistema

Figura 18. Finestres emergents

8. Fase d’ anàlisi
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2. Adequació entre el sistema i el món real SI / NO/ NO APLICA
 
2.1 Estan les opcions del menú ordenades en la forma lògica, tenint en compte l' usuari, els 

noms dels ítems i les variables de les tasques? SI

2.2 Corresponen els colors seleccionats a les expectatives o el que s' espera dels codis de 
color? NO

2.3 En les pantalles d’ entrada de dades, estan les tasques descrites en la terminologia 
familiar per als usuaris? SI

2.4 Es proporcionen indicacions sobre el terreny per a les pantalles d' entrada de dades? SI
2.5 Són les icones concretes i familiars? SI

3. Llibertat i control per part de l’ usuari SI / NO/ NO APLICA
 
3.1 Poden els usuaris reduir el temps d' entrada de dades mitjançant la còpia i modificació 

de les dades existents? NO

3.2 Quan una tasca d’ usuari finalitza, espera el sistema per un senyal per part de l’usuari 
abans d’ iniciar el procés? NO

3.3 Són els menús amplis (molts articles en el menú) en lloc de menús de profunditat 
(molts nivells de menú)? SI

3.4 Hi ha una funció “desfer” per cada acció senzilla, una entrada de dades o un complet 
grup d’accions? NO

3.5 Poden els usuaris cancel·lar operacions en curs? NO
3.6 Els usuaris poden revertir fàcilment les seves accions? NO

Taula 7. Adequació entre el sistema i el món real

Taula 8. Llibertat i control per part de l’ usuari

Figura 19. Terminologia familiar Figura 20. Icones familiars

8. Fase d’ anàlisi
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4. Consistència i estàndards SI / NO/ NO APLICA
 
4.1 S’ ha evitat un ús accentuat de les lletres en majúscules en cada pantalla? SI
4.2 Estan les llistes d’ opcions del menú presentades verticalment? SI
4.3 Les etiquetes de camp i els camps es distingeixen tipogràficament? SI
4.4 Color: fins a quatre (colors addicionals solament per a l’ús ocasional ) SI
4.5 Font: fins a tres SI
4.6 Hi ha indicacions visuals clares que permetin identificar la finestra actual? SI
4.7 Té cada finestra un títol? SI
4.8 So: tons suaus per a la retroalimentació positiva i durs per a condicions rares o críti-

ques NO APLICA

4.9 Coincideix l’ estructura del menú amb l’ estructura de la tasca? SI

En el moment de fer una reserva només es pot tornar enrere retrocedint amb la fletxa del costat superior es-
querre. A més, en arribar al darrer apartat s’ ha d’ anar amb compte perquè no pregunta si realment es vol fer 
la reserva amb el problema d’ haver de cancel•lar una reserva indesitjada.

Taula 9. Consistència i estàndards

Figura 21. Fletxa per tornar enrere Figura 22. El sistema no avisa a l’ usuari

8. Fase d’ anàlisi
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5. Prevenció d’ errors SI / NO/ NO APLICA
 
5.1 S’ utilitza un so per indicar un error? NO
5.2 Estan els missatges redactats apropiadament de tal forma que sigui el sistema, no l’ 

usuari, el que rep la culpa? SI

5.3 Són els missatges breus i sense ambigüitats? SI
5.4 Són els missatges d’error gramaticalment correctes? SI

Taula 10. Prevenció d’ errors

Figura 23. Fins a 4 colors i 3 fonts Figura 24. L’ estructura del menú coinci-
deix amb la tasca

Figura 25. Missatges d’ errors

8. Fase d’ anàlisi
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6. Reconeixement abans que record SI / NO/ NO APLICA
 
6.1 El nom del menú seleccionat en un menú de nivell superior s’ usa com a títol del menú 

en un nivell inferior NO

6.2 Són les opcions d’ entrada de dades, indiferents a majúscules-minúscules on sigui 
possible? SI

6.3 Si el sistema mostra múltiples finestres, és la navegació entre finestres simple i visible? NO APLICA
6.4 Estan les tecles de funció aquelles que causen les més serioses conseqüències en 

posicions difícils d’aconseguir? SI

7. Flexibilitat i eficiència en ús SI / NO/ NO APLICA
 
7.1 Estan totes les dades que l’ usuari necessita en cada pas en la seqüència de la tran-

sacció? SI

7.2 Estan els avisos, senyals i missatges col·locats on l’ ull és probable que busca en la 
pantalla? SI

7.3 Les àrees de text donen “respir” al seu al voltant? SI

Taula 11. Reconeixement abans que record

Taula 12. Flexibilitat i eficiència en ús

Figura 26. Entrada de dades indiferent

8. Fase d’ anàlisi
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8. Disseny estètic i minimalista SI / NO/ NO APLICA
 
8.1 Si el sistema és compatible amb el principiant i els usuaris experts, estan disponibles 

múltiples nivells de detall en els missatges d’error? NO APLICA

8.2 El sistema permet que els principiants usin la gramàtica de paraules clau i als experts 
usar la gramàtica posicional? NO APLICA

8.3 Els usuaris poden definir els seus propis sinònims per als comandos? NO
8.4 El sistema permet als usuaris novells entrar de forma més simple, més comuna de 

cada comando, i permetre que els usuaris experts agreguin paràmetres? NO

9. Ajuda  als usuaris a reconèixer i diagnosticar els errors i recuperar-se’n SI / NO/ NO APLICA
 
9.1 És solament informació essencial per a la presa de decisions la que apareix en panta-

lla? SI

9.2 Estan totes les icones en un conjunt visual i conceptualment diferent? SI
9.3 Cada icona es destaca del seu fons? SI
9.4 Estan els grups significatius d' elements separats per espais en blanc? SI
9.5 Cada pantalla d’ ingrés de dades té un títol curt, simple, clar i distintiu? SI
9.6 Està cada opció del menú de nivell inferior associat amb només un menú de nivell 

superior? SI

Taula 13. Disseny estètic i minimalista

Taula 14. Ajuda als usuaris a reconèixer i diagnosticar els errors

Figura 27. Passos en la transacció

8. Fase d’ anàlisi
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10. Ajuda  y documentació SI / NO/ NO APLICA
 
10.1 Segueixen les instruccions la seqüència de les accions de l’usuari? SI
10.2 Si les opcions de menú són ambigües, el sistema proporciona informació explicativa 

addicional quan se selecciona un element?
10.3 Estan pantalles d’ entrada de dades i quadres de diàleg recolzats per instruccions de 

navegació i terminació?
NO

10.4 Si els elements del menú són ambigus, el sistema proporciona informació explicativa 
addicional quan se selecciona un element? NO APLICA

10.5 És la funció d’ajuda visible, per exemple, una clau amb l’etiqueta ajuda o un menú 
especial? NO

10.6 Navegació: És fàcil trobar informació? SI

Taula 15.  Ajuda y documentació

Figura 28. Pàgina d’ ajuda Figura 29. Pàgina d’ ajuda - detall

8. Fase d’ anàlisi
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9. Fase de Disseny de l’ aplicació

9.1. Disseny conceptual 

9.1.1. Diagrama de continguts

Figura 30.  Diagrama de continguts

El sistema de navegació mostra les opcions principals de l’ aplicació, a les quals es pot accedir per mitjà de 
tres icones que estaran visibles en totes les fases de navegació d’ aquesta. Es fa servir la filosofia mobile first3 
a l’ hora de generar els continguts de l’ aplicació, ja que no existeix lloc web d’ escriptori.

3. Initcomes. Rodríguez Nogueiro, Alejandro (2017). Que es mobile first y como puede mejorar tu posicionamiento. [en 
línia] [Data de consulta : Abril de 2018] <http://www.initcoms.com/blog/que-es-mobile-first-posicionamiento/>
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9.1.2. Wireframes

Iniciar con Facebook

Iniciar con e-mail

Crear cuenta

Figura 31.  Pantalla d’ inici

FamTrip
 Viatges en família 

Pàgina d’ inici 

FamTrip  
 

 

  Inici

Figura 32.  Pantalla principal

  Promocions      Descomptes       Activitats

La pàgina de menú principal (home) mostra les principals interac-
cions amb les que l’ usuari es pot familiaritzar fàcilment.

Els continguts estan distribuits en tres blocs: promocions, on es pot 
accedir a les promocions actuals dels llocs; descomptes, que inclou 
tickets restaurant, descomptes en el preu del menú, etc.; i activitats, 
com a exemple es poden trobar entrades a museus o activitat d’ oci. 
D’ aquesta manera, un usuari pot escollir una d’ elles de manera in-
dependent, sense haver d’ escollir un paquet senser.

A més, també hi ha la possibilitat de realitzar la cerca per les ciutats 
disponibles. Així com també es podrà consultar el mapa durant el 
procés de selecció i en el moment de visualitzar els viatges realitzats.

La pàgina d’ inici mostra les opcions d’ entre les quals l’ usuari pot 
escollir per donar-se d’ alta a l’ aplicació. Aquest fet és necessari per 
evitar que terceres persones puguin accedir a la informació personal 
i fer- ne un ús inadequat.

Com es pot veure al diagrama, es pot escollir entre fer ús d’ un usuari 
de la xarxa social facebook, iniciar amb un correu electrònic o bé 
crear una compta d’ usuari.

FamTrip és una aplicació senzlla que es pot adaptar a qualsevol dispositiu mòbil gràcies al seu disseny. Aquest 
compta amb una capçalera que es manté fixa en totes les pantalles de l’ aplicació, fet que permet interactuar en 
qualsevol moment. Altrament, l’ usuari es pot moure pel producte fent ús dels títols dels continguts.

Pàgina de menú principal

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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FamTrip  
 

 

   Inici

     Promocions      Descomptes       Activitats

FamTrip  
 

 

     Promocions      Descomptes       Activitats

FamTrip  
 

 

    Inici

     Promocions      Descomptes       Activitats

Figura 33.  Pantalla d’ usuari

  Dades de l’usuari

  Els meus viatges

  Les meves imatges

  Els meus comentaris

Configuració

Contacte

Cambiar idioma

Avís legal

Figura 34.  Pantalla de menú Figura 35.  Pantalla de cerca i ajuda

 

Pàgines de navegació principal

FAQ

  Les meves activitats

Menú Cerca i ajuda

  Els meus descomptes

Sandra Segura
sandrasegura@gmail.com

  Formes de pagament

  El meu perfil

  Sortir de l’ aplicació

Pàgines de producte

Per accedir a la navegació principal s’ ha de fer ús de les icones que es troben situades a la capçalera que es 
mantindrà en totes les pàgines de l’ aplicació.

La interacció a les pàgines de producte dependrà de les necessitats de l’ usuari en cada moment, ja que podrà 
escollir entre fer una cerca per promocions, per descomptes o únicament per activitats. 

El bloc de promocions inclou informació sobre l’ allotjament, però també compta amb un apartat de descomptes 
i activitats pels casos en que l’ usuari està interessat en fer una reserva complerta. En qualsevol cas, podrà 
veure la informació disponible escollint les diferents ciutats ofertades.

D’ altra banda, el bloc de descomptes és pels casos en que un usuari només necessiti cercar informació sobre  
els descomptes disponibles, que habitualment són codis que es mostren en el moment de vescanviar.

El bloc d’ activitats té un funcionament similar a l’ anterior, però, en aquest cas l’ usuari podrà localitzar les ac-
tiviats disponibles de cada ciutat.

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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Pàgina d’ informació del producte amb el que oferta la promoció escollida, tipus d’ habitació, activitats relacio-
nades, i preu.
Procés de seguiment de les promocions.

Figura 41.  Pantalla de reserva

FamTrip
 

 
 

   <   > Promocions disponibles > Reserva

  
   Delta de l’ Ebre

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

FER EL PAGAMENT

ESCOLLIR DATA DE RESERVA

CODI DESCOMPTE

ESCOLLIR HABITACIÓ

CODI ACTIVITATSA-000123

Del 14 d’ abril al 22 d’ abril de 2018

Habitació familiar

D-000358

Figura 38.  Pantalla d’ informació 
                   del producte escollit

FamTrip   

   <  > Tarragona > Promocions disponibles

  Delta de l’ Ebre      Descomptes         Activitats
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

FER LA RESERVA

Figura 39.  Pantalla d’ informació de 
descomptes del producte escollit.

FamTrip   

   <  > Tarragona > Promocions disponibles

  Delta de l’ Ebre                                   Activitats     
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

FER LA RESERVA

  Descomptes

Lorem ipsum dolor 
sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
sapien etiam, nunc amet dolor 
ac odio mauris justo.

CODI DESCOMPTE

D-000358

Figura 40.  Pantalla d’ informació d’ ac-
tivitats del producte escollit

FamTrip   

   <  > Tarragona > Promocions disponibles

  Delta de l’ Ebre      Descomptes              
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

FER LA RESERVA

  Activitats

Lorem ipsum dolor 
sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
sapien etiam, nunc amet dolor 
ac odio mauris justo.

CODI DESCOMPTE

A-000123

  

 

FamTrip  
 

 

   Inici > Promocions

    Promocions      Descomptes       Activitats

Figura 36.  Pantalla de promocions Figura 37.  Pantalla de producte

FamTrip    

    Inici > Promocions > Tarragona 

  Tarragona
Lorem ipsum dolor 
sit amet, sapien etiam, 
nunc amet dolor ac 
odio mauris justo. Luc-
tus arcu, urna praesent 
at id quisque ac. Arcu 
massa vestibulum.

  Promocions  disponibles
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Pàgina de producte: promoció

  

A-000123

D-000358
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Figura 46.  Pantalla d’ informació 
                   de descomptes

FamTrip    

  Inici > Activitats > Tarragona

  Tarragona
Lorem ipsum dolor 
sit amet, sapien etiam, 
nunc amet dolor ac 
odio mauris justo. Luc-
tus arcu, urna praesent 
at id quisque ac. Arcu 
massa vestibulum.

  Activitats disponibles
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Figura 47.  Pantalla d’ informació 
                   del producte escollit

FamTrip   

   <  > Tarragona > Activitats disponibles

   Delta de l’ Ebre
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

CODI DESCOMPTE

Figura 43.  Pantalla d’ informació 
                   de descomptes

FamTrip

   

  Inici > Descomptes > Tarragona

  Tarragona
Lorem ipsum dolor 
sit amet, sapien etiam, 
nunc amet dolor ac 
odio mauris justo. Luc-
tus arcu, urna praesent 
at id quisque ac. Arcu 
massa vestibulum.

  Descomptes disponibles
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Figura 44.  Pantalla d’ informació 
                   del producte escollit

FamTrip   

   <  > Tarragona > Descomptes disponibles

   Delta de l’ Ebre
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

CODI DESCOMPTE

 FamTrip  
 

 

   Inici >Descomptes

    Promocions      Descomptes       Activitats

FamTrip  
 

 

   Inici > Activitats

    Promocions      Descomptes       Activitats

Figura 45.  Pantalla d’ activitats

Figura 42.  Pantalla de descomptes

FamTrip

Pàgina d’ informació dels descomptes disponibles escollits.
Procés de seguiment dels descomptes.

Pàgina de producte: descompte

 

Pàgina d’ informació de les activitats que es troben disponibles.
Procés de seguiment de les activitats.

Pàgina de producte: activitats

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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Figura 48.  Pantalla de geolocalització

FamTrip    

    Inici >

Gelocalització

A la pantalla de geolocalització es pot fer ús de les icones que apareixen a sota del mapa, per veure la loca-
lització de l’ usuari, revisar la informació dels viatges realitzats i poder afegir comentaris i imatges, per tal que 
altres usuaris puguin veure aquestes dades per organitzar les seves escapades.

  Els meus viatges

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Figura 49.  Pantalla amb informació 
dels viatges

FamTrip    

 Inici >      > Els meus viatges

  Delta de l’ Ebre

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien 
etiam, nunc amet dolor ac odio mauris 
justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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9.2. Disseny de continguts 

A l’ hora de dissenyar els continguts que defineixen l’ aplicació s’ ha de tenir present que, en tractar-se d’ un 
producte multimèdia, la interactivitat es pot veure afectada per les limitacions en pantalla. Per aquest fet, se-
gons Jakob Nielsen, s’ han de complir una sèrie de característiques:

1. Brevetat: els continguts de les pàgines seran breus i concrets amb relació al producte per tal de facilitar 
la lectura a l’ usuari.

2. Lectura en diagonal: es podrà fer una lectura en diagonal fent ús de negretes per destacar les parau-
les clau. També es farà ús de títols de secció acolorits, amb una tonalitat diferent dels vincles, per facilitar a l’ 
usuari la navegació.

3. Llenguatge estructurat: les pàgines s’ estructuraran en forma de piràmide, de mode que la informació 
més important es trobarà a l’ inici de cada apartat. Així, l’ usuari podrà obtenir informació de manera ràpida i 
senzilla.

Figura 50. Característiques d’ interacció

Textos breus amb negretes per 
destacar paraules clau.

Informació en forma de piràmide 
amb títols de secció acolorits per 
facilitar la navegació.

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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4. Fragmentació: s’ evitarà  incloure pàgines secundàries amb textos extensos i fragmentats per facilitat la 
navegació a l’ usuari i que no perdi la orientació.

5. Títols de pàgina: cada pàgina presentarà un títol diferent amb un màxim de 6 paraules.

6. Llegibilitat: es tindrà en compte el contrast entre el text i el fons utilitzant: textos foscos, amb una tipografia 
de pal sec i mida gran (11 punts); i fons clars, amb tons que facilitin la visibilitat dels continguts.

Figura 51. Característiques d’ interacció

Títols de pàgina diferents.

Contrast entre el fons clars i els 
textos foscos amb una tipografia 
de pal sec i mida 11 punts.

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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9.3. Disseny visual 

L’ imagotip de la marca està estretament lligat als con-
tinguts d’ aquesta, el qual està format per símbols que 
simulen la unió familiar. De la mateixa manera es troba 
dins d’ un cercle que dóna la sensació d’ unitat.

9.3.1. Imagotip i logotip

FamTrip

Figura 52.  Imagotip

Figura 53.  Logotip

Pel que fa al logotip, està format per dues paraules en 
anglès, Family i Trip, les quals s’ han ajuntat formant una 
sola paraula, FamTrip. S’ ha fet ús de la tipografia de pal 
sec Lithos Pro4 que té la característica que només són 
lletres majúscules.

El reticle que es fa servir està present en totes les pantalles de l’ aplicació. Així mateix,  s’ han definit els blocs 
que segueixen la mateixa línia tot i que els seus continguts sí que van variant en funció de la pantalla en la 
qual es trobi l’ usuari.

9.3.2. La retícula

Figura 54.  Retícula base

4. Lithos Pro. (2018).  [en línia] [Data de consulta : Abril de 2018] <https://en.wikipedia.org/wiki/Lithos>

FamTrip  
 

 

  Inici

  Promocions      Descomptes       Activitats

Continguts secundaris

Continguts principals

Menú principal

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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La gamma cromàtica està composta per tres colors primaris: dark moderate cyan (cian fosc), strong orange 
(Taronja fort) i light grayish cyan  (cian grisenc clar). A més,  s’ afegeix un quart color complementari: dark pink 
(rosa fosc).

El color taronja  s’ utilitza principalment:  al logotip,  el qual apareix a la part 
superior de  totes les pantalles; a l’ imagotip, on  està  present  al  voltant 
d’ aquest; i als títols de pàgina, que apareixen a la capçalera de cada con-
tingut.

9.3.3. Gamma cromàtica

#44a3aa 

#cd6925

Figura 55. Strong orange

Figura 56. Dark moderate cyan

El color cian s’ utilitza per donar profunditat als fons de l’ imagotip, i per 
seguir la mateixa línia es farà servir per als fons de les principals pantalles 
de l’ aplicació.

Com a color anàleg es fa ús del cian grisenc, el qual estarà present com a 
fons dels continguts.

R: 205
G: 105
B: 37

R: 68
G: 163
B: 170

#d0e5e7

Figura 57. Light grayish cyan

R: 208
G: 229
B: 231

El color complementari rosa fosc s’ utilitza per marcar els títols de les dife-
rents seccions, fet que ajudarà a l’ usuari durant la seva navegació.

#b23484

Figura 58. Dark pink

R: 178
G: 52
B: 132

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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En el disseny de la interfície es fa servir el tipus de lletra Roboto5, una font tipogràfica sans-serif, amb la que   
s’ afavoreix la llegibilitat del text i amb la qual es permet un ritme de lectura més natural. 

Títols de pàgina: tipografia de pal sec i mida 14 punts 
Roboto bold.

Títols de secció: tipografia de pal sec i mida 14 punts 
Roboto bold.

Títols de menú: tipografia de pal sec i mida 11 punts 
Roboto bold.

Roboto
Regular

Bold

9.3.4. Fonts tipogràfiques

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Thin a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

9.3.5. Ús de les fonts tipogràfiques i gamma cromàtica

Italic a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

4.Google Fonts. Roboto.  [en línia] [Data de consulta : Abril de 2018] <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

Figura 59.  Títols de pàgina

Figura 60.  Títols de secció

Figura 61.  Títols de menú

Títols de producte: tipografia de pal sec i mida 14 
punts Roboto bold.

Figura 62.  Títols de producte

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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Textos: tipografia de pal sec i mida 11 punts Roboto 
thin.

Figura 64.  Textos

Fil d’ Ariadna: tipografia de pal sec i mida 11 punts 
Roboto regular.

Figura 63.  Fil d’ Ariadna

Icona de menú: permet a l’ usuari veure informació i fer canvis a l’ aplicació.

9.3.6. Ús de les icones

Icona de configuració: permet a l’ usuari canviar la configuració de l’ aplicació.

Icona de contacte: permet a l’ usuari contactar amb FamTrip en cas de necessitat.

Icona de canvi d’ idioma: permet canviar l’ idioma de l’ aplicació.

Icona de contingut legal: permet a l’ usuari veure la informació legal de l’ aplicació.

Botons: tipografia de pal sec i mida 15 punts Roboto 
regular.

Figura 65.  Botons

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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Icona d’ usuari: permet a l’ usuari veure informació i fer canvis a l’ aplicació.

Icona de viatges: permet a l’ usuari veure els viatges realitzats.

Icona de d’ imatges: permet a l’ usuari veure les imatges compartides.

Icona de comentaris: permet a l’ usuari veure els comentaris realitzats.

Icona de descomptes: permet a l’ usuari veure els descomptes contractats.

Icona d’ ajuda: permet a l’ usuari cercar informació a l’ aplicació.

Icona de perfil d’ usuari: permet a l’ usuari fer canvis al seu perfil de l’ aplicació.

Icona d’ activitats: permet a l’ usuari veure les activitats contractades.

Icona de pagament: permet a l’ usuari veure els mètodes de pagament de l’ aplicació.

Icona de sortida: permet sortir de  l’ aplicació.

Icona de situació: permet a l’ usuari veure la seva situació.

Icona de geolocalització: permet a l’ usuari veure la distància dels llocs.

Icona de comentaris compartits: permet a l’ usuari veure la informació legal de l’ aplicació.

Icona d’ imatges compartides: permet a l’ usuari veure les imatges compartides.

Icona d’ inserir imatges: permet a l’ usuari compartir imatges.

Icona d’ inserir comentaris: permet a l’ usuari compartir comentaris.

9. Fase de disseny de l’ aplicació
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10.1. Hi-Fi  

10. Fase de prototipatge

Un cop definits els wireframes de les 
principals aplicacions del projecte, s’ 
ha creat un prototip d’ alta fidelitat amb 
l’ eina JUSTINMIND, amb la qual s’ ha 
pogut realitzar un test amb usuaris reals, 
on han pogut testejar els diferents contin-
guts de l’ aplicació.

Figura 66.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla d’ accés a l’ aplicació

La pantalla d’ accés 
mostra les diferents op-
cions d’ accés a l’ aplica-
ció. 

Figura 67.  Prototip Hi-Fi: 
Pantalla d’ inici de l’ aplicació

La pantalla principal mostra les 
tres icones que estaran visibles 
a totes les pàgines de l’ aplica-
ció.

Des de la pantalla d’ inici es pot acce-
dir als continguts de l’ aplicació, ja sigui 
escollint les promocions disponibles, els 
descomptes o les activitats.

A més, també es pot anar directament 
als continguts, escollint el destí d’ entre 
les ciutats disponibles. A cada opció es 
podrà veure si disposen de promocions, 
descomptes i activitats.

10. Fase de prototipatge
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Figura 68.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla de menú

Figura 69.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla d’ ajuda

Figura 70.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla d’ usuari

Les icones de la capçalera de l’ aplicació contenen menús desplegables, on els usuaris poden accedir a la contiguració, contactar amb FamTrip, cercar ajuda, fer canvis 
al perfil d’ usuari i revisar els viatges contractats entre d’ altres.

10. Fase de prototipatge
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Figura 71.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla de producte. Promocions

Figura 72.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla de producte. Descomptes

Les diferents pantalles de productes que es poden visualitzar a partir de la pàgina d’ inici, es troben identificades als continguts principals amb un títol de pàgina. Així 
mateix, els continguts secundaris estan descrits pel seu títol corresponent de secció, seguit dels títols de menú, els qual es troben definits en una gamma cromàtica 
diferent.

Figura 73.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla de producte. Activitats

10. Fase de prototipatge
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Figura 74.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla de viatges programats

Figura 75.  Prototip Hi-Fi:
Pantalla de viatges. Localització

L’ usuari pot accedir a la pantalla de situació, on pot veure la seva  ubicació, i a la pantalla de geolocalització per comprobar la distància entre el destí dels viatges i 
conèixer la distància.

Amb les icones del mapa 
l’ usuari  pot interactuar 
afegint imatges i comen-
taris dels seus viatges.

La icona de situació i la 
de geolocalització ofe-
reixen a l’ usuari infor-
mació en temps real.

10. Fase de prototipatge
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11. Avaluació de la usabilitat

Un cop ha estat preparat el prototip d’ alta fidelitat, s’ han escollit tres usuaris reals, els qual van participar en  
l’enquesta que es va realitzar per definir el públic objectiu i així poder generar les persones i els escenaris. Per 
portar a terme l’ avaluació d’ usabilitat de FamTrip, s’ ha generat una simulació amb l’ eina JUSTINMIND5,  amb 
la qual s’ ha pogut probar el prototip en un dispositiu mòbil. (Veure carpeta adjunta: Projecte_FamTrip)

Abans de començar, s’ ha informat als participants del funcionament de la prova i de la importància que té 
realizar una avaluació d’ usabilitat amb usuaris reals. Seguidament han emplenat un formulari pre test i un cop 
realitzada la prova han completat la següent fase omplint un formulari post test i un questionari d’ usabilitat 
Wammi. (Per més informació veure annex 4: Proves d’ avaluació amb usuaris reals)

Dona: 49 anys
Estudis: Advocada
Fills: 2 fills de 5 anys
Dispositius habituals: ordinador i mòbil

Usuari 1

11.1. Proves d’ avaluació amb usuaris

Dona: 46 anys
Estudis: FPI
Fills: 2 fills de 18 i 15 anys
Dispositius habituals: mòbil i portàtil

Usuari 2

Home: 48 anys
Estudis: Grau superior de mecànica
Fills: 2 fills de 18 i 15 anys 
Dispositius habituals: mòbil i portàtil

Usuari 3

Figura 74.  Test d’ usabilitat: usuari 1

Figura 75.  Test d’ usabilitat: usuari 2

Figura 76.  Test d’ usabilitat: usuari 3

5. Justinmind. One prototyping toolfor all screens.[en línia] [Data de consulta : Abril de 2018] <https://www.justinmind.com/>

11. Avaluació de la usabilitat
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El perfil soci demogràfic dels usuaris que s’ han utilitzat per fer l’ avaluació de la usabilitat de l’ aplicació, estan 
estretament lligats als perfils de persones, que es van crear a partir de l’ enquesta realitzada a l’ apartat 8.2 
(modelatge de l’ usuari). En els tres casos es tracta de persones casades amb fills, els quals en determinades 
ocasions han fet ús de productes a la xarxa (Booking, Atrápalo, trivago, etc.) per organitzar les seves vacances.

En primer lloc, al formulari pre test es fa un recull de les dades més bàsiques dels usuaris (edat, estudis, pro-
fessió, etc.) així com dels seus hàbits a l’ hora de fer servir eines relacionades amb les noves tecnologies, com 
poden ser el tipus de dispositiu amb el qual troben més afinitat o les hores que dediquen al dia a connectar-se. 

En segon lloc, al qüestionari post test es fa una breu aproximació al que els usuaris han vist i es realitzen pre-
guntes relacionades amb el funcionament de l’ aplicació i es dóna la possibilitat d’ expressar, als usuaris, quins 
aspectes han trobat més positius i quins més negatius.

Per últim, es realitza un qüestionari d’ usabilitat wammi, amb el qual es mesura la utilitat i la facilitat de l’ apli-
cació percebuda pels usuaris. Amb aquest test es pot aconseguir una millor orientació a l’ hora de conèixer les 
reaccions que dels usuaris han mostrat.

11.2. Resultats de les proves d’ avaluació

Un aspecte positiu durant la realització del post test és que tots els usuaris han coincidit que el lloc web és fàcil 
d’ utilitzar, el qual no genera gaires dificultats i que compta amb un disseny agradable. No obstant això, com a 
punt a millorar, és que tots els usuaris opinen que la lletra  i els colors de fons es podrien millorar, ja que troben 
la lletra poc contrastada amb els colors que s’ han fet servir de fons.

Per contra, els resultats del test d’ usabilitat wammi mostren diferents punts de vista sobre el funcionament de 
l’ aplicació, de tal manera que els tres usuaris coincideixen només en un aspecte del test,  i que fa referència 
a la facilitat d’ ús del lloc web. Pel que fa a la resta del test, es troben algunes coincidències, que implica a dos 
usuaris de manera aleatòria, als punts següents:  es tracta d’ un lloc web interessant, conté pàgines atractives, 
i que es tracta d’ un lloc web fàcil des del començament.

En general han realitzat les tasques sense dificultats i a més recomanarien el lloc web.

11. Avaluació de la usabilitat
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Quant als hàbits actuals de les persones, aquests han canviat de tal manera que els productes digitals s’ han 
tornat un imprescindible de les seves vides, els quals cobreixen les seves necessitats a l’ hora d’ adquirir un 
be o fer ús d’ algun servei en línia. Aquest fet provoca que els productes creats hagin d’ estar contínuament 
actualitzats per oferir un servei òptim i assegurar així la satisfacció dels usuaris.

Com a tal, aquest treball es tracta d’ un projecte que, per la seva naturalesa, s’ haurà de revisar i implementar 
sempre tenint en compte el disseny centrat en l’ usuari.

A continuació s’ enumeren algunes tasques que han quedat pendents d’ implementar al projecte:

- Revisar i actualitzar el prototip final amb els comentaris dels usuaris que van realitzar els tests d’ usabilitat.

- Confeccionar una millora del prototip d’ alta fidelitat amb més opcions accessibles perquè els usuaris puguin         

  provar el funcionament en la seva totalitat.

- Tornar a fer més proves per tal de millorar el producte, fent ús d’ escenaris hipotètics.

- Ampliar l’ oferta a diferents destinacions que no s’ han pogut implementar al prototip.

- Iniciar el desenvolupament de l’ aplicació amb l’ ajuda de personal qualificat per posar-lo en marxa. (Una      

  opció podria ser una empresa incubadora)

12. Projecció a futur

12. Projecció a futur
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13. Conclusions

D’ una banda,  aquest treball ha donat l’ oportunitat de desenvolupar un projecte, arran d’ una idea que va 
sorgir durant la realització d’ un curs de formació ocupacional de turisme. De tal manera que, un concepte hi-
potètic, s’ ha convertit en una oportunitat per a crear una aplicació, amb la qual es pretén proposar un producte 
que ofereixi facilitat en ús a les famílies amb nens. 

Un disseny d’ aquestes característiques necessita molta dedicació per poder completar les diferents fases de 
creació del disseny centrat en l’ usuari. Així doncs, la distribució de les diferents entregues, exposades en el 
diagrama de Gantt, dóna un punt a favor en la realització del projecte, que en determinades ocasions es fa 
difícil tirar endavant.    

A més, durant el procés de treball s’ ha pogut crear el perfil de cinc usuaris hipotètics, gràcies a l’ enquesta 
realitzada, la qual ha estat de gran ajuda a l’ hora de recopilar informació per crear les persones durant la re-
alització de la fase de modelatge de l’ usuari. Aquest fet ha ajudat, a la vegada, a escollir els perfils d’ usuaris 
potencials per realitzar les proves d’ avaluació de la usabilitat del lloc.

D’ altra banda, es tracta d’ una ocasió per poder posar en pràctica tot el que s’ ha après al llarg del grau, apro-
fitant els conceptes assolits en les diferents assignatures, els quals s’ han hagut d’ implementar amb l’ ajuda 
de la xarxa, a causa dels continus canvis que avui dia pateixen les noves tecnologies.

Per finalitzar, s’ han obtingut uns resultats molt positius durant tot el procés, però així i tot, encara queden punts 
pendents de desenvolupar que formen part de la posada en marxa del projecte. Entre aquests, a tall d’ exem-
ple, es trobaria la part del personal necessari per desenvolupar el producte final, com poden ser: dissenyadors, 
comercials, programadors, etc.

13. Conclusions
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Annex 1. Vita

Sandra Segura López, nascuda el 8 de juliol de 1976 a Sabadell (Barcelona). Va viure a la casa familiar, amb 
els pares i germans, situada a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) fins que, la seva vida laboral va fer un 
canvi inesperat i poc després, es traslladà a Constantí (Tarragona).

Per aquest motiu, administrativa de professió, es va quedar a l’ atur l’ any 2010 després de dotze anys treba-
llant a una multinacional, a causa de la crisi que es va generar. En aquest moment és quan coneix el funciona-
ment de la UOC i decideix seguir amb els estudis per tal d’ aconseguir més oportunitats al món laboral.

Així mateix, amb coneixements assolits de fotografia analògica, durant  més de deu anys, es decideix pel Grau 
Multimèdia, ja que és una àrea que li crida l’ atenció, la qual està estretament lligada a la seva afició. A més, la 
seva darrera feina oferí la possibilitat de conèixer el funcionament del lloc web, fet que obrí la seva curiositat 
per aquesta àrea. 

 A l’ actualitat, combina els estudis a la universitat a distància, amb una feina de quatre hores diàries, on realitza 
tasques administratives i posa en pràctica alguns aspectes adquirits durant la formació a la UOC. A més, té 
una filla i un fill de 3 anys i 10 mesos respectivament, els quals necessiten molta atenció i ocupen la resta del 
temps.
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Annex 2. Anàlisi del sector: enquesta amb usuaris reals
Enllaç a l’ enquesta de Google forms:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiaAzneGXicvoqRtErM3WZVTH3EvX4NAVVh157IJB88_qVAw/viewform

Annex 2
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Annex 3. Proves d’ avaluació amb usuaris reals
Usuari 1

 Quantes hores a la setmana et connectes a internet?   35 - 40    

 Edat:     49  Professió:  Advocada Sexe:  

 Qüestionari pre test

 Des de quin dispositiu et connectes habitualment?  Ordinador i mòbil

 Alguna vegada has comprat per internet? 

 En cas afirmatiu, què vas comprar?       Equipament esportiu, vols i viatge

 En cas afirmatiu, quant de temps fa que vas fer la compra?    1 dia

SI    NO   

 Compres viatges per internet?

 En cas afirmatiu, a quina pàgina?  Vols- Vueling/Ryanair     Estada- AirBNB/Booking

 En cas afirmatiu, et va resultar fàcil la navegació de la pàgina?  Si

 En cas afirmatiu, vas tenir algun inconvenient?      Ryanair excesiva publicitat

SI    NO   

 Quines pàgines web visites?    Amazon, skyscanner, viatges touareg, Air BNB.

 
 Què és el que més valores d’ aquestes pàgines web?      Que siguin fàcils, ràpides i amb poca publicitat. 

 
 Si vols fer alguna comparació de productes, quines pàgines web visites?    Booking, Tripadvisor, Trivago

 
 Quina quantitat estas disposat a pagar per un producte adquirit per internet?     El més econòmic.

 
 Algunes pàgines disposen d’ ajuda en línia, ho trobes important?      Si

 Perquè?   T’ horienten o veus altres opinions i ajuda.

 Amb quin dispositiu et trobes més còmode a l’ hora de connectar-te per internet?

mòbil tablet ordinador

Femení   Masculí   
Quants fills tens?       2                                           Edats:      5 anys                                               

Quin nivell d’ estudis tens?    Superior                                            

Annex 3
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 Qüestionari post test

 El lloc web que has vist és fàcil de fer servir?

 Què és el que més t’ ha agradat del lloc web?

      La informació que suministra és molt acorde. 

 Què és el que menys t’ ha agradat del lloc web?

   Els colors de fons són poc atractius.
    

 Quin aspecte milloraries del lloc web?

      La lletra hauria de ser en un altre color perquè resaltes més.

 Recomanaries aquest lloc web?

 
 Segons el lloc web FamTrip.com que has vist, respon les següents preguntes:

 Has pogut realitzar les tasques sense dificultats?

 T’ ha agradat el disseny?

 Has pogut saber en quina pàgina et trobaves?

 Contractaries viatges en aquest lloc web?

SI    NO   

 
1      2      3      4      5
  Poc              molt
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 Qüestionari d’ usabilitat wammi

 
 1 - Trobo interessant aquest lloc web.

 
 2 - És difícil moure’s per aquest lloc web.

 
 3 - Puc trobar el que necessito en aquest lloc web.

 
 4 - Aquest lloc web em sembla lògic.

 
 5 - Aquest lloc web requereix informació introductòria.

 
 6 - Aquest lloc web conté pàgines atractives.

 
 7 - Tinc el control quan navego per aquest lloc web.

 
 8 - Aquest lloc web és molt lent.

 
 9 - Aquest lloc web m’ hi ajuda a trobar el que necessito.

 
 10 - Aquest lloc web no mostra a on em trobo.

 
 11 - No m’ agrada fer servir aquest lloc web.

 
 12 - És fàcil contactar amb qui vull en aquest lloc web.

 
 13 - Em sento eficient quan navego per aquest lloc web.

 
 14 - És difícil dir si aquest lloc web conté el que necessito.

 
 15 - L’ ús d’ aquest lloc web és fàcil des del principi.

 
 16 - Aquest lloc web conté característiques preocupants.

 
 17 - És difícil recordar on em trobo.

 
 18 - L’ ús d’ aquest lloc web és una pèrdua de temps.

 
 19 - Aquest lloc web em dóna el que necessito quan faig clic als continguts.  

 
 20 - Els continguts d’ aquest lloc web són fàcils d’ entendre.

 Completament
 d’ acord

 Completament
en desacord

 
Preguntes 1- 20
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Usuari 2

 Quantes hores a la setmana et connectes a internet?  20 hores   

 Edat:     46  Professió:  Aturat Sexe:  

 Qüestionari pre test

 Des de quin dispositiu et connectes habitualment?  mòbil - Ordinador 

 Alguna vegada has comprat per internet? 

 En cas afirmatiu, què vas comprar?       Roba, neumàtics, ulleres, sabates

 En cas afirmatiu, quant de temps fa que vas fer la compra?    2 dies

SI    NO   

 Compres viatges per internet?

 En cas afirmatiu, a quina pàgina?   Logitravel, muchoviaje

 En cas afirmatiu, et va resultar fàcil la navegació de la pàgina?  Si

 En cas afirmatiu, vas tenir algun inconvenient?      No

SI    NO   

 Quines pàgines web visites?    Infojobs, botigues online, premsa

 
 Què és el que més valores d’ aquestes pàgines web?      Que siguin fàcils, ràpides, poca publicitat. 

 
 Si vols fer alguna comparació de productes, quines pàgines web visites?    Booking, Trivago, Amoma, etc.

 
 Quina quantitat estas disposat a pagar per un producte adquirit per internet?    
     El més econòmic trobat a les pàg. comparatives.

 
 Algunes pàgines disposen d’ ajuda en línia, ho trobes important?      Si
 Perquè?   Et pot orientar i facilitar la feina

 Amb quin dispositiu et trobes més còmode a l’ hora de connectar-te per internet?

mòbil tablet ordinador

Femení   Masculí   
Quants fills tens?       2                                           Edats:      18 / 15                                               

Quin nivell d’ estudis tens?    FPI                                            
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 Qüestionari post test

 El lloc web que has vist és fàcil de fer servir?

 Què és el que més t’ ha agradat del lloc web?

     El disseny i la facilitat d’ ús.

 Què és el que menys t’ ha agradat del lloc web?

   La lletra és petita.    

 Quin aspecte milloraries del lloc web?

      Els colors de fons.

 Recomanaries aquest lloc web?

 
 Segons el lloc web FamTrip.com que has vist, respon les següents preguntes:

 Has pogut realitzar les tasques sense dificultats?

 T’ ha agradat el disseny?

 Has pogut saber en quina pàgina et trobaves?

 Contractaries viatges en aquest lloc web?

SI    NO   

 
1      2      3      4      5
  Poc              molt
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 Qüestionari d’ usabilitat wammi

 
 1 - Trobo interessant aquest lloc web.

 
 2 - És difícil moure’s per aquest lloc web.

 
 3 - Puc trobar el que necessito en aquest lloc web.

 
 4 - Aquest lloc web em sembla lògic.

 
 5 - Aquest lloc web requereix informació introductòria.

 
 6 - Aquest lloc web conté pàgines atractives.

 
 7 - Tinc el control quan navego per aquest lloc web.

 
 8 - Aquest lloc web és molt lent.

 
 9 - Aquest lloc web m’ hi ajuda a trobar el que necessito.

 
 10 - Aquest lloc web no mostra a on em trobo.

 
 11 - No m’ agrada fer servir aquest lloc web.

 
 12 - És fàcil contactar amb qui vull en aquest lloc web.

 
 13 - Em sento eficient quan navego per aquest lloc web.

 
 14 - És difícil dir si aquest lloc web conté el que necessito.

 
 15 - L’ ús d’ aquest lloc web és fàcil des del principi.

 
 16 - Aquest lloc web conté característiques preocupants.

 
 17 - És difícil recordar on em trobo.

 
 18 - L’ ús d’ aquest lloc web és una pèrdua de temps.

 
 19 - Aquest lloc web em dóna el que necessito quan faig clic als continguts.  

 
 20 - Els continguts d’ aquest lloc web són fàcils d’ entendre.

 Completament
 d’ acord

 Completament
en desacord

 
Preguntes 1- 20
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Usuari 3

 Quantes hores a la setmana et connectes a internet?  40 hores   

 Edat:     46  Professió:  Aturat Sexe:  

 Qüestionari pre test

 Des de quin dispositiu et connectes habitualment?  mòbil i portàtil 

 Alguna vegada has comprat per internet? 

 En cas afirmatiu, què vas comprar?       Una reserva d’ hotel

 En cas afirmatiu, quant de temps fa que vas fer la compra?    1 setmana

SI    NO   

 Compres viatges per internet?

 En cas afirmatiu, a quina pàgina?   Trivago, booking

 En cas afirmatiu, et va resultar fàcil la navegació de la pàgina?  Si

 En cas afirmatiu, vas tenir algun inconvenient?      No

SI    NO   

 Quines pàgines web visites?    xarxes socials, noticies i tecnologiques

 
 Què és el que més valores d’ aquestes pàgines web?      Accessibles i continguts

 
 Si vols fer alguna comparació de productes, quines pàgines web visites?    Trivago, Booking

 
 Quina quantitat estas disposat a pagar per un producte adquirit per internet?    
     El més econòmic.

 
 Algunes pàgines disposen d’ ajuda en línia, ho trobes important?      
 Perquè?   Depen de la pàgina que miris

 Amb quin dispositiu et trobes més còmode a l’ hora de connectar-te per internet?

mòbil tablet ordinador

Femení   Masculí   
Quants fills tens?       2                                           Edats:      18 i 15                                               

Quin nivell d’ estudis tens?    COU i GRAU superior  de mecànica                                          
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 Qüestionari post test

 El lloc web que has vist és fàcil de fer servir?

 Què és el que més t’ ha agradat del lloc web?

   Facilitat per moure’ t dins de la pàgina

 Què és el que menys t’ ha agradat del lloc web?

     

 Quin aspecte milloraries del lloc web?

      Els colors de fons.

 Recomanaries aquest lloc web?

 
 Segons el lloc web FamTrip.com que has vist, respon les següents preguntes:

 Has pogut realitzar les tasques sense dificultats?

 T’ ha agradat el disseny?

 Has pogut saber en quina pàgina et trobaves?

 Contractaries viatges en aquest lloc web?

SI    NO   

 
1      2      3      4      5
  Poc              molt
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 Qüestionari d’ usabilitat wammi

 
 1 - Trobo interessant aquest lloc web.

 
 2 - És difícil moure’s per aquest lloc web.

 
 3 - Puc trobar el que necessito en aquest lloc web.

 
 4 - Aquest lloc web em sembla lògic.

 
 5 - Aquest lloc web requereix informació introductòria.

 
 6 - Aquest lloc web conté pàgines atractives.

 
 7 - Tinc el control quan navego per aquest lloc web.

 
 8 - Aquest lloc web és molt lent.

 
 9 - Aquest lloc web m’ hi ajuda a trobar el que necessito.

 
 10 - Aquest lloc web no mostra a on em trobo.

 
 11 - No m’ agrada fer servir aquest lloc web.

 
 12 - És fàcil contactar amb qui vull en aquest lloc web.

 
 13 - Em sento eficient quan navego per aquest lloc web.

 
 14 - És difícil dir si aquest lloc web conté el que necessito.

 
 15 - L’ ús d’ aquest lloc web és fàcil des del principi.

 
 16 - Aquest lloc web conté característiques preocupants.

 
 17 - És difícil recordar on em trobo.

 
 18 - L’ ús d’ aquest lloc web és una pèrdua de temps.

 
 19 - Aquest lloc web em dóna el que necessito quan faig clic als continguts.  

 
 20 - Els continguts d’ aquest lloc web són fàcils d’ entendre.

 Completament
 d’ acord

 Completament
en desacord

 
Preguntes 1- 20
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