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CAPÍTOL 1

Definició del producte

1.1 Resum de la proposta
El projecte consisteix en crear un espai web d’un mitjà de comunicació multimèdia de la comunitat 
sorda. Un portal web de notícies explicades en format vídeo. Els continguts seran notícies realitzades 
per periodistes de la comunitat sorda, i que posen el focus en aquesta comunitat, tant pel contingut 
explicat com per la manera com s’elaboren. 
Els lectors del portal podran fer comentaris a les notícies també en format vídeo, utilitzant la web cam 
personal. D’aquesta manera es vol crear una comunitat al voltant del portal.

1.2 Justificació i motivació
La idea sorgeix d’unes converses tingudes amb una associació de periodistes sords que volen generar 
o estan generant continguts periodístics de qualitat sobre la comunitat sorda i els convindria tenir un 
espai per ensenyar-los amb certa periodicitat, convertint-se en un mitjà. Aquesta comunitat agraeix 
molt poder accedir al mon web i a les notícies d’una manera el més visual possible. Cal doncs que 
el sentit de la vista agafi molt de protagonisme. Els vídeos permeten il·lustrar molt bé la notícia que 
s’explica i veure els gestos del qui parla quan hi ha un protagonista, etc... de la mateixa manera que 
els oients perceben els matisos del qui parla tot escoltant-lo, el mateix passa amb els gestos veient-los. 

Per aquest motiu es creu convenient idear un espai a la xarxa en format de portal web que doni cabuda 
a aquests vídeos i es converteixi en un lloc web de referència per a la comunitat sorda, arribant a ser 
un  mitjà multimèdia de certa periodicitat.
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1.3 Objectius i abastos
Objectius del treball:

• Abordar el disseny i estructura d’un portal web
• Practicar i millorar els coneixements dels llenguatges HTML i CSS
• Conèixer les opcions dels video-comentaris
• Analitzar la comunicació periodística d’un mitjà al web
• Acostar-se a les problemàtiques de la comunitat sorda
• Tenir un prototip funcional per ensenyar
• Aconseguir que el prototip es faci realment

Objectius del producte:

• Arribar a ser un mitjà referent a internet per tota la comunitat sorda catalana
• Donar eines de participació a la comunitat.
• Posar de relleu les problemàtiques de la comunitat sorda 
• Oferir continguts periodístics de qualitat

Públic objectiu: 
Públic general adult però específicament persones de la comunitat sorda catalana, i professionals del 
camp social. 

Abast del TFP: 
Tenir un prototip HTML+CSS totalment responsiu i que serveixi per ensenyar l’estructura, el funcio-
nament i l’aspecte del producte final abans de la seva programació definitiva.

1.4 Eines a utilitzar
• Balsamiq Mockups: per a la realització dels esquemes, àrbre de navegació i wireframe.
• (s’utilitzarà la versió de prova; s’ha utilitzat durant el passat semestre amb la UOC)
• Adobe Photoshop i Ilustrator: per a realització i retoc d’imatges. (nivell avançat)
• Brackets: per a l’escriptura HTML i CSS del prototip. (nivell mig)
• Trello: per a la planificació i calendarització de tasques (nivell primerenc)
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1.5 Planificació
Es crea la planificació de tot el projecte amb l’eina al núvol anomenada Trello, eina que permet anar-
ho ajustant en funció del calendari i dels entrebancs o de la mateixa evolució de cadascuna de les 
fases.  S’ha tingut en compte la setmana santa ja que l’alumne estarà fora de viatge. S’inclouen els 
lliuraments de les PACs i es desglossen tasques i es creen subtasques, especialment en l’apartat de 
disseny.

Fig01 - Planificació amb l’eina online Trello (trello.com)
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Definició del projecte PAC1
• Definició general del projecte (inici 01/03 – final 06/03)
• Elaboració de primer Pla de treball (inici 04/03 – final 06/03)
• Entrega PAC1 (final 06/03)

Guió interactiu i esbossos PAC2
• Diagrames de navegació generals i sub-diagrames de detall (inici 08/03 – final 15/03)
• Esbos o wireframe inicial (inici 27/03 – final 03/04)
• Redacció PAC2 (inici 02/04 – final 04/04)
• Entrega PAC2 (04/04)

Definició i usus PAC3
• Llistat perfils d’usuari (inici 09/04 – final 10/04)
• Usabilitat (inici 09/04 – final 23/04) 

Disseny PAC3
• Estils gràfics (inici 12/04 – final 08/05)
• Disseny capçalera, menú i peu  (inici 12/04 – final 17/04)
• Disseny pagina principal (inici 18/04 – final 26/04)
• Disseny pàgina detall article (inici 27/04 – final 01/05)
• Disseny pagines categoria i cerca (inici 30/04 – final 03/05)
• Disseny pàgines registre (inici 04/05 – final 05/05)
• Redacció PAC3 (inici 04/05 – final 08/05)
• Entrega PAC3 ( 08/05)

Prototip final alta ressolució (PAC4)
• HTML i CSS (inici 14/05 – final 12/06)
• Comportament responsiu (inici 14/05 – final 08/06)

Memòria final
• Redacció memòria final i documentació (inici 08/06 – final 12/06)
• Entrega final (12/06)
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Fig02 - Planificació calendari abril-maig

Fig03 - Planificació calendari maig-juny
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1.6 Definició del producte

Portal de comunicació de la comunitat sorda catalana. Un portal web de notícies explicades en format 
vídeo i en llenguatge se signes català (LSC).
L'objectiu principal del portal és el d'oferir notícies d'actualitat general en llenguatge de signes i no-
tícies sobre especificitats de la comunitat sorda catalana. També ha de permetre als usuaris publicar 
comentaris escrits o en format vídeo.

Característiques principals:

• aplicació web dinàmica
• multi-plataforma
• possibilitat d'utilitzar CMS (per exemple WordPress)
• Idiomes: escrit en català, vídeos en LCS
• Registre d'usuaris
• Comentaris escrits
• Comentaris en vídeo
• Accés a la càmara i micro de l'usuari que vol comentar en vídeo
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CAPÍTOL 2

Disseny del producte

2.1 Guió interactiu 
A partir d'una portada o pàgina principal dinàmica es mostren les diferents categories dels articles, les 
pàgines estàtiques (contacte, sobre nosaltres) i les diferents funcionalitats de l'aplicació web (cerca, 
registre...) i accés a les xarxes socials.

fig04 - Diagrama de navegació
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2.2 Prototip en baixa resolució – wireframe
1- Pàgina principal o porta d'entrada

La pàgina d'inici quan 
l'usuari accedeix per prime-
ra vegada contindria els se-
güents elements: capçalera 
amb logotip, menú prin-
cipal i menú d'usuari; tot 
seguit un espai canviant 
amb un article destacat, i 
en el cos de la pàgina els 
darrers articles publicats 
que es disposarien de gran 
a petit en funció de la data 
o rellevància, també es 
mostrarien les darreres en-
trevistes realitzades en un 
slide lliscant; al sidebar o  
barra complementària ofe-
rim un espai per a publici-
tat i widgets diversos com 
llistat dels articles més vi-
sualitzats o més comentats, 
així com enllaços a recur-
sos útils per a la comunitat 
sorda. Finalment al peu o 
footer hi hauria les dades 
generals de contacte.

fig05 - Pàgina principal
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2- Pàgina d'una categoria
Mostrem mosaic dels articles que concorden amb la categoria seleccionada, ordenats de més nou a 
més antic i podria anar paginat o en càrregues progressives a demanda (tipus botó: “veure més”)

fig06 - Pàgina d’una categoria
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Mostrem el detall de l'arti-
cle o entrevista que inclou 
en la part central el títol, 
categoria, data de publica-
ció, text i vídeo. (També 
podria haver-hi articles 
sense vídeo i només amb 
imatges i text). El vídeo 
hauria d'incloure botons 
de control de so, maximit-
zar a  pantalla completa 
i d'activar o no els subtí-
tols. També caldria botó 
per a compartir (xarxes, 
mail, whatsap...) i els co-
mentaris publicats així 
com botons per a poder 
fer comentaris.A la barra 
complementària podríem 
mostrar articles relacio-
nats (de la mateixa cate-
goria per exemple) i espai 
per a publicitat. 

3- Pàgina detall d'un article

fig07 - Pàgina detall d’un article
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4- Comentaris
En la figura mostrem el possible procediment per a realitzar un comentari a l'article. Si s'escull un 
comentari escrit, caldria estar registrat o bé donar el nom i correu en el mateix moment, escriure el 
comentari i enviar. Si s'escull realitzar comentari de vídeo caldria estar registrat o indicar nom i correu 
electrònic en el mateix moment, caldria indicar el compliment d'alguna premisa com per exemple: 
que s'és major d'edat i que el vídeo estarà fet en llenguatge de signes català. (cada llengua parlada sol 
tenir el seu símil en llenguatge de signes, català, castellà, anglès, francès...). Un cop donades aquestes 
dades s'accediria a la càmera i mocròfen de l'usuari per enregistrar el vídeo. Es podria oferir un petit 
manual d'ajuda per optimitzar i estandaritzar els vídeos entregats.

fig08 - Comentaris
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5- Pàgina de registre
En aquesta pàgina l'usuari es donaria d'alta, de manera que al publicar un comentari ja no li caldria 
donar les dades i podria rebre informació, newsletters o serveis directament al seu correu electrònic.

fig09 - Pàgina de registre
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6 - Visualització en dispositius mòbils
La visualització per a smartphones o dispositius tipus tauleta està pensat que s'adapti de manera 
responsiva en funció de la resolució i seguint el procediment d'ordenació per columnes i estructures 
d'apilament que ens ofereix per exemple el framework Bootstrap. Mostrant tots els continguts apilats 
i per ordre.
Pel que fa al menú proposo el comportament que segueix el patró d'amagar-lo i donar accés a través 
de la icona tipus hamburguesa (tres línees).

fig10 - Visualització en dispositius mòbils
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2.3 Perfils d’usuari

Es té previst que faci us de l’aplicació web un públic generalment adult, persones de la comunitat 
sorda catalana i professionals del camp social. Es preveuen diferents tipologies d’usuari que a tall 
d’exemple es represeten amb els següents usuaris arquetips:

Ramon
Persona sorda, 21 anys.
Estudiant.
Pertanyent a la comunitat sorda catalana, coneix el Llenguatge de Signes Català.
Interès cap al mon de la comunitat sorda.
Amb MonLSC podrà llegir i veure tots els continguts publicats

Laura
Persona sorda, 40 anys.
Treballadora en oficina.
Pertanyent a la comunitat sorda catalana, coneix el Llenguatge de Signes Català.
Molt interès cap al mon de la comunitat sorda, pertany a alguna associació relacionada.
Amb MonLSC podrà comentar, llegir i veure tots els continguts publicats.

Marcos
Persona oient, 50 anys.
Mestre.
Probablement amb algun familiar o amic de la comunitat sorda. 
Coneix el Llenguatge de Signes Català.
Sensibilitat cap al mon de la comunitat sorda.
Amb MonLSC podrà comentar, llegir, veure i escoltar tots els continguts publicats

Teresa
Persona oient, 33 anys.
Treballadora del camp social.
Sensibilitat cap al mon de la comunitat sorda. Coneix lleugerament el Llenguatge de Signes Català
Amb MonLSC podrà comentar, llegir, veure i escoltar tots els continguts publicats

Alfonso
Persona oient, 38 anys.
Periodista.
No coneix el Llenguatge de Signes Català.
Amb MonLSC podrà llegir, veure i escoltar tots els continguts publicats
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En quant a la interacció amb l’aplicació web, es defineixen els següents perfils d’usuari:

- Convidat
 Usuari general, no registrat. 
 Pot veure i llegir tots els continguts publicats
 Arquetips Ramón i Alfonso

- Subscriptor
 Usuari registrat. 
 Pot modificar les seves dades bàsiques d’usuari.
 Pot veure i llegir tots els continguts publicats.
 Pot fer comentaris de vídeo o escrits, als articles publicats.
 Pot enviar missatges amb altres usuaris.
 Rep notificacions.
 Arquetips Laura, Marcos i Teresa

- Editor
 Usuari membre de l’equip, registrat. 
 Pot modificar les seves dades bàsiques d’usuari.
 Pot veure i llegir tots els continguts publicats.
 Pot fer comentaris de vídeo o escrits, als articles publicats.
 Pot enviar missatges als altres usuaris
 Rep notificacions.
 Pot publicar i editar articles de text o vídeo.
 Pot accedir a l’administració parcial de l’aplicació web.

- Administrador
 Usuari membre de l’equip, registrat. 
 Pot modificar les seves dades d’usuari i les dels altres.
 Pot veure i llegir tots els continguts publicats.
 Pot fer comentaris de vídeo o escrits, als articles publicats.
 Pot enviar missatges als altres usuaris.
 Envia i administra les notificacions.
 Pot publicar, editar i esborrar articles de text o vídeo.
 Pot accedir a l’administració TOTAL de l’aplicació web.
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2.4 Estils gràfics

Definició de la línia gràfica del treball. 

LOGOTIP I ANAGRAMA

PALETA DE COLORS

R:255 G:52 B:41 #ff3429

R:0 G:0 B:0 #000

R:71 G:71 B:71 #474747

R:95 G:95 B:95 #5f5f5f

R:111 G:111 B:111 #6f6f6f

R:255 G:255 B:255 #fff

R:255 G:182 B:178 #ffb6b2

R:241 G:241 B:241 #f1f1f1

R:187 G:187 B:187 #bbb
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NAVEGACIÓ
La barra de navegació és present a la part superior de l’aplicació web. Tots els apartats son accessi-
bles en un primer nivell o plegats en dispositius mòvils. La navegació doncs és directe de la pàgina 
principal a l’article, o de la categoria a l’article i viceversa. 
Quan es visita una categoria, aquesta queda indicada a la barra superior amb una petita fletxeta indi-
cativa. De la mateixa manera, quan es visita el detall d’un article, apareix el nom de la categoria just 
abans del títol.

SITEMAP

2.5 Usabilitat
FORMES D’INTERACCIÓ
La interacció en aquesta aplicació web resulta bastant senzilla. Tots els apartats estan visibles d’en-
trada i el nivell de navegació és simple i directe, aportant nomes dos nivells de navegació: llistat de 
continguts i detall d’un contingut. No existeixen subelements que requereixin de l’ajuda d’una ruta 
breadcumbs. 
El mosaic d’articles respon a la interacció de l’usuari amb canvi de color diferenciat quan el ratolí és 
a la zona i cada un dels items clicables reacciona com element subratllat o color diferenciat al colo-
car-se a sobre o al ser tocat en dispositius tàctils.
Als articles que contenen vídeo hi apareix una icona indicativa i també el minutage de durada. També 
es referencia la data de publicació, la categoria i els comentaris existents.
La interacció amb els continguts en format vídeo segeuixen el patró dels players actuals de repro-
ducció com: aturada, maximització, control de so i activació de subttítols presents en la majoria de 
reproductors de vídeo. 
Quan un usuari registrat vol fer un comenrtari en format vídeo, se l’informa que l’aplicació tindrà 
accés a la càmara i micro de l’usuari.
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2.6 Prototips de disseny en alta ressolució
1- Pàgina principal o porta d'entrada



Món LSC: Portal de comunicació de la comunitat sorda - Memòria projecte final de postgrau 

- 23 - Pere Serrat Manén

Pàgina principal continuació + efecte hover
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2- Pàgina d'una categoria
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Pàgina d'una categoria, efecte hover
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3- Pàgina detall d'un article
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4- Comentaris
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CAPÍTOL 3

Conclusions

3.1 Línies de futur
Un cop obtingut un prototip HTML+CSS responsiu que serveix per ensenyar l’estructura, el fun-
cionament i l’aspecte del producte final, sestableix com a prioritat futura convèncer als agents de la 
comunitat sorda catalana de la conveniència del producte i posteriorment buscar un equip de pro-
gramació per a desenvolupar el portal. S’evalua la possibilitat de programar directament en PHP o 
utilitzar algun CMS tipus WordPress i crear una plantilla o “theme“ que permeti un funcionament 
igual del proposat em el projecte. 

Aquesta opció, d’utilitzar un CMS permetria “vendre“ millor la idea, ja que WordPress es el gestor 
de continguts (CMS) de codi lliure més utilizat no solament per crear blogs, sino que també ha evo-
lucionat fins a convertir-se en la plataforma més popular per a crear qualsevol espai web corporatiu i 
de comerç electrònic. Existeix una extensa comunitat mundial al darrera que n’assegura la continuitat 
i suport teconològic. És fàcil d’actualitzar i amic del SEO i Google, permetent posicionar-se millor a 
internet. Permet variar-ne el disseny i funcionalitats amb certa facilitat.

Caldria estudiar també la possibilitat de crear una APP amb els continguts del portal accessibles di-
rectament al dispostiu mòbil, amb servei d’alertes etc... que ajudaria a fidelitzar els usuaris.

També s’estudia la possibilitat de vinculació amb alguna productora interessada per a la creació de 
sèries o petits vídeos d’entreteniment per a la comunitat sorda i obrint un canal o apartat del portal on 
es puguin seguir els capítols. Es pensa en la sèrie “Peixos” (www.elspeixos.com) o en alguna similar.  
Peixos és la primera sèrie en la llengua de signes catalana que s’ha creat i que ha obtingut força èxit 
dins la comunitat sorda.

http://www.elspeixos.com
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3.2 Conclusions
Descripció de les conclusions del treball:
El resultat final del treball ha estat molt satisfactori i permet encarar amb molt de fonament el projecte 
en una segünet fase de producció.
En el transcurs del treball s’ha après de la conveniència de la planificació i treball per fases, abans 
d’encarar el disseny en un primer moment.

Reflexió crítica sobre l’assoliment dels objectius plantejats inicialment:
Els objectius inicials del projecte estaven bastant a l’abast realista de la diponibilitat de l’autor i en 
bona part han estat assolits. Potser ha quedat una mica pendent el fet d’estudiar i conèixer en profun-
ditat les opcions dels video-comentaris. És una tasca que requereix de coneixements més tècnics que 
en bona part dependran de la tecnologia utilitzada finalment del projecte, si en php o en un cms tipus 
WordPress o en un altre. 

Anàlisi crítica del seguiment de la planificació al llarg del projecte:
Si bastant i el procés de treball previst ha estat l’adequat.

S’han hagut d’introduir uns petits canvis del disseny respecte a les maquetes inicials per la conve-
niència de millora. Concretament en el capçal i el footer. Alguns elements de menú de tipus coorpora-
tiu com “Sobre  nosaltres“ i “Contacte” s’han traslladat al peu de pàgina per creure que son elements 
d’un segon nivell d’interès aconseguint així donar més importància al cercador del lloc web. 
També s’han intruduït funcionalitats no previstes com afegir a favorits o compartir els continguts, 
suggerits pel professor de l’assignatura.




