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Abstract 
 

 

En aquest projecte es pretén fer el redisseny de la visualització de les estadístiques d’ús de la eina 

Present4.  

 

L’objectiu és millorar la usabilitat de la eina per tal de facilitar als docents fer un seguiment de 

l’avaluació continuada per part dels estudiants i així poder millorar el rendiment dels mateixos.  

 

Per poder dur a terme aquest redisseny s’han emprat mètodes de disseny centrat en l’usuari (DCU) 

tenint sempre en compte què és el que necessiten els docents i com esperen veure la informació que 

els hi mostrem.  

 

 

Paraules clau: vídeo, interactiu, visualització, estudiants, review. 
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Abstract (english version) 
 

This project aims to redesign the data display of statistics in to the Present4 tool.  

 

In this way, the objective is to improve the tool usability in order to make it easier for teachers  to 

follow continuous assessment and also to improve the efficiency of the students during the learning 

process. 

 

In order to make this design, it has been used User-centered (UCD) design methods, taking into 

account what teachers needs and how they expect to see the information. 

 

Keywords:  video, interactive, display, students, avaluació. 
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Notacions i Convencions 
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Heading 3: Arial 10 Bold, Italic 
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Encapçalament: Arial 8  

Peu d'imatge: Arial 8, Italic  
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1. Introducció 
Després de 6 anys treballant i estudiant a la pròpia universitat, volia fer un TFG que en la mida del 

possible servís per alguna cosa i que quan passessin els anys no es quedes totalment tancat a un 

calaix.  

En els darrers anys, el consum del vídeo ha augmentat moltíssim a tot arreu, i sobretot incloent el 

tema de l’aprenentatge. Moltes vegades però es realitzen recursos d’aprenentatge en vídeo que mai 

arribem a saber si realment s’acaben d’entendre o si han estat visualitzats per determinats estudiants 

en concret.  

 

Fa ja uns 5 anys va néixer un petit projecte anomenat Trànsits/Comenta , que permetia incorporar 1

anotacions sobre els vídeos dins de la Universitat, per poder aclarir temes, fer els vídeos interactius, 

etc. Durant diferents versions d’aquest projecte ha anat evolucionant tant de nom com incorporant 

noves funcionalitats, i actualment la seva darrera versió s’anomena Present4  i incorpora analytics 

per poder extreure dades de consum dels estudiants.  

 

El meu propòsit amb aquest TFG és millorar la part d’experiència d’usuari d’aquesta part de 

visualització de dades del Present4, doncs actualment encara que funciona a la perfecció, és difícil 

d’entendre per molts usuaris.  

 

A trets generals l’objectiu no deixa de ser el poder fer un millor seguiment de l’avaluació continuada i 

a la llarga millorar els recursos per detectar en quins punts cada video pot arribar a ser difícil de 

comprendre pels estudiants per poder posar remei en noves versions dels recursos.  

 

 
Figura 1: Vista general de l’eina Present4 

1 TRANSITS/COMENT@: AN INTERACTIVE TOOL TO ANNOTATE VIDEOS, 
https://library.iated.org/view/BRETONES2014TRA  
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2. Descripció 
En aquest treball final de grau ens centrarem en redissenyar l’apartat de visualització de consum de 

vídeos dins de l’eina Present4 per tal de millorar la seva usabilitat. 

 

Actualment tenim una pantalla on podem visualitzar estadístiques del consum de vídeo per part  dels 

estudiants, però trobem uns punts conflictius que caldria millorar.  

 
Figura 2: Vista del consum de vídeos dins el Present4 

 
 

Per dur a terme aquest redisseny, es faran servir una sèrie de mètodes de DCU, començarem amb 

una avaluació heurística, per després poder fer un prototip a baixa qualitat en versió escriptori, amb 

els que es farà un petit test d’usuaris. Amb els resultats obtinguts farem un disseny definitiu 

incorporant els possibles errors que hagem pogut tenir durant tot el procés. Això ens permet 

assegurar un bon disseny definitu. 

 

La idea és deixar-ho tot llest per a que pugui passar a l’equip de desenvolupament i aquesta millora 

es porti a terme en la realitat de la universitat. 
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3. Objectius 
 

3.1 Principals 

● Millorar la usabilitat en la visualització de dades de les estadístiques 

● Fer més intuïtiva la plataforma 

3.2 Secundaris  

● Millorar els recursos d’aprenentatge en format vídeo de la UOC.  

● Poder fer un bon seguiment del consum de vídeos per part del docent.  

  

  

12 



Millora de la usabilitat de l’eina Present4 en el seu apartat de visualització del consum dels vídeos  

 
4. Marc teòric/Escenari 

Antecedents 

La UOC va ser la primera universitat a distància del món i per això són molt importants tant els seus 
recursos d’aprenentatge com el fet de poder donar un bon acompanyament als estudiants per part 
dels docents.  
 
Al principi aquests recursos d’aprenentatge que es lliuràven als estudiants es feien en format físic, 
molts d’ells en CD-ROM, amb el pas del temps, tant el campus virtual, com l’aula i els recursos 
d’aprenentatge s’han hagut d’anar actualitzant.  
 
En el següent vídeo es pot veure una evolució de l’aula de la UOC des del seu inici fins al dia d’avui. 
https://www.youtube.com/watch?v=ww20l7vruJw 
 
Avui dia i cada vegada més en tots els àmbits del nostre dia a dia consumim més vídeos, tant a nivell 
d’oci com en el nostre cas a nivell educatiu. 
 
Hem passat de tenir tots els recursos d’aprenentatge en format textual, a tenir diversitat de formats 
disponibles a les aules, desde podcast, novelettes, i sobretot el format que més està augmentant en 
els darrers anys: el vídeo.  
 
Al següent enllaç podem veure el catàleg actual dels recursos d’aprenentatge de la Biblioteca de la 
UOC que els PRA poden demanar per a les seves assignatures.  
https://recursosaprenentatge.aula.uoc.edu/ 
 

 
Figura 3: Captura del catàleg de biblioteca 
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Estat de l’art/Escenari 

Sabent tot això es imprescindible saber què fan els nostres estudiants amb els vídeos que tenen 

disponibles a les aules, no només saber si l’han mirat o no, sinó que per tal de poder produir cada 

vegada millor els recursos, es fa necessari saber quins són els punts conflictius i on es poden fer 

aclariments si un concepte no s'acaba d’entendre.  

 

A qualsevol de les plataformes disponibles de vídeo a internet, trobem un apartat estadístiques que 

ens permeten conèixer als nostres usuaris, saber quins vídeos tenen més reproduccions, filtrar per 

tipus de dispositiu, etc. Per això se’ns fa imprescindible posar un apartat d’analitiques també als 

nostres reproductors de vídeo.  

La darrera versió del Present@, el Present4, ja incorpora aquesta funcionalitat que tractarem durant 

aquest projecte final de grau.  

 

Bases teòriques de referència 

El vídeo s’ha fet imprescindible en el recull de recursos d’aprenentatge d’una assignatura ja que, 

seguint els principis d’aprenentatge multimèdia, sabem que els estudiants aprenen més i millor 

amb recursos multimèdia que només amb format textual.  

Aquests set principis  (veure apartat Annex 7. Bibliografía) redactats per Richard E. Mayers i mostrats 

de manera abreujada són els següents:  

 

1. Principi multimèdia. Aprenem  millor amb imatges i paraules que només amb imatges o 
només paraules. 

2. Principi de personalització. Aprenem millor quan el llenguatge emprat  és estàndard en 
comptes de formal. 

3. Principi de coherència. Aprenem millor quan eliminem la informació (text, imatge i àudio) no 
rellevant.  

4. Principi de contigüitat espaial. Aprenem millor quan una imatge i una paraula són 
properes. 

5. Principi de contigüitat temporal. Aprenem millor quan imatges i paraules es mostren de 
manera simultània que quan apareixen successives. 

6. Principi de senyalització. Aprenem millor quan tenim senyals que destaquen la informació 
més important a processar. 

7. Principi de modalitat. Aprenem millor amb imatges i narració que amb imatges i text escrit. 
8. Principi de redundància. Aprenem millor amb gràfics i narració que amb gràfics, narració i 

text escrit. (Que digui el mateix que el locutat). 
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Altres projectes/estudis/productes similars o relacionats 

Algunes de les referències bibliogràfiques que estan relacionades amb aquesta aplicació en concret 

són les següents:  

 

E. Bretones1, A. Perez-Navarro1, J. Conesa1, A. Marín1, M. García1, C. Moya1, N. Finney2 (2014) 
TRANSITS/COMENT@: AN INTERACTIVE TOOL TO ANNOTATE VIDEOS. Obtingut de iated 
DIGITAL: https://library.iated.org/view/BRETONES2014TRA  
 
N. Castellana, M. García, R. Griset, F. Santanach, A. Pérez-Navarro, C. Córcoles, J. Conesa (2017) 
SMARTVIDEO. SMARTIZATION AND LAYERED LEARNING VIDEOS. Obtingut de iated DIGITAL 
LIBRARY: https://library.iated.org/view/CASTELLANA2017SMA 
 
Learning Impact 2015 Award Winners. Obtingut de © 2001-2018 IMS Global Learning Consortium 
Inc.: https://www.imsglobal.org/learning-impact-award-2015-winners 
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5. Continguts 
La pàgina d’estadístiques del Present4 compta amb diferents apartats: 

 

- Capçalera. Amb el nom de la eina  i la informació visual que identifica el lloc web. 

- Dades del vídeo publicat. Nom del vídeo, nom de la persona que l’ha publicat, data de 

publicació i durada del mateix. 

- Apartat de visualitzacions totals. Es mostra una gràfica amb el nombre total de 

visualitzacions per dia d’un vídeo en concret 

- Selecció d’un rang de dates per filtrar la gràfica de les visualitzacions totals.  

- Pauses. Marca amb una gràfica de barres el número de pauses que s’han fet durant un 

segment del vídeo. En aquest apartat l’usuari pot decidir en quants segments vol dividir el 

vídeo per poder tenir més informació al respecte. El rang de valors va de 5 a 20 segments.  

- Salts. Ens informa de les vegades que els estudiants han fet salts en la visualització del 

vídeo. Entenem que en cara que el vídeo és un recurs que es mira de forma lineal, sovint 

tirem enrere per tornar a veure una secció que no ens ha quedat clara o que necessitem 

tornar a escoltar. De la mateixa manera, si es tracta d’un vídeo interactiu, podrem veure com 

es comporten els estudiants amb aquests elements multimèdia i quines opcions han triat per 

poder saltar d’un segment del vídeo a un altre.  

- Tutorial de l’eina. Tindrem un apartat amb ajuda de la interfície amb un petit manual d’ús. 

- Tornar enrere. Sempre serà possible tornar a la visualització del vídeo anterior.  
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6. Metodologia 
Per dur a terme el treball final de grau, ho farem sempre des del punt de vista del disseny centrat en 

l’usuari (DCU). L’objectiu és assegurar que tot el que dissenyem sigui realment útil per l’usuari (en el 

nostre cas els docents de la universitat) i que es mostri la informació de la forma més entenedora 

possible. 

 

Treballarem inicialment amb la versió actual de la plataforma fent una avaluació heurística mitjançant 

una checklist de comprovació d’errors. A partir d’aquests punts conflictius farem un primer disseny en 

baixa qualitat (Wireframes) o prototips a baixa qualitat, amb la estructura que pensem ha de ser la 

definitiva de la eina en qüestió, però sense tenir detalls de color ni temes purament estètics.  

 

Aquests prototips seran els que es faran servir als tests d’usuaris, mirarem si entenen realment la 

informació que veuen per pantalla i anotarem tots els seus comentaris al respecte per poder fer les 

millores necessàries.  

 

Per tal de planificar aquests tests d’usuaris, planificarem una sèrie de tasques que aquests hauran de 

fer per saber si realment la eina permet el que l’usuari definitiu necessita. La selecció dels usuaris 

que ens ajudaran a fer el test, principal i idealment es durà a terme amb docents reals de la UOC.  

 

Finalment una vegada obtinguts els resultats del test, farem un disseny definitiu de la plataforma 

incorporant els comentaris necessaris per part dels usuaris i ho deixarem tot documentat en aquest 

treball per a que els companys de desenvolupament ho puguin implementar quan arribi el moment.  
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7. Planificació 
Per dur a terme la planificació del projecte finalment he fet servir la versió de prova de 

https://app.teamgantt.com/ ja que és prou fàcil i intuïtiva i així també m’ajudarà a fer millor el 

seguiment del projecte.  

 

● Dates clau 

 

 

Figura 4: Dates clau, planificació 1  
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Figura 5: Dates clau, planificació 2 

 

 

● Fites (milestones) 

Fem coincidir les fites del projecte amb els lliuraments de les PACs per tal de que sigui més 

entenedor i lògic.  

 
Figura 6: Fites 
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● Diagrama de Gantt 

Es pot consultar el diagrama a més qualitat directament a l’enllaç de la eina.  

https://prod.teamgantt.com/gantt/schedule/?ids=1299037#&ids=1299037&user=&custom=&c

ompany=&hide_completed=false&date_filter=&color_filter= 

 

 
Figura 7: Diagrama de Gant 1  

 

 

 

 
Figura 8: Diagrama de Gant 2 
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8. Procés de treball/desenvolupament 
Per dur a terme aquest treball final de grau, seguirem la planificació detallada al Diagrama de Gant 

(punt 7. Planificació). 

Es lliuraran diferents versions de la memòria del projecte durant el curs, seguint les recomanacions 

de la professora col.laboradora durant el feedback continuat tant com el rebut durant el lliurament de 

les PACs.  

 

Lliurament de la versió 1:  

Introducció al projecte i planificació, es lliura únicament la primera versió de la memòria.  

 

Lliurament versió 2: 

Lliurament de la versió actualitzada de la memòria del projecte, l’avaluació heurística (annex) i el 

disseny a baixa qualitat de la interfície. 

 

Lliurament versió 3:  

Actualització de la memòria amb tota la informació del projecte necessària. S’inclouran els resultats 

obtinguts amb enllaços als enregistraments de les sessions.  

 

Lliurament final: 

Memòria definitiva del projecte i tots els annexos necessaris per a que el nou disseny pugui passar 

hipotèticament a producció.  
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9. Perfils d’usuari 
 

El perfil d’usuari per a aquest apartat de la plataforma es tracta d’una persona molt relacionada amb 

la pròpia universitat, OC, ja sigui professor responsable de l’assignatura (PRA), un professor 

col.laborador, o personal de gestió   En tot cas, l’usuari està altament familiaritzat amb el campus 

UOC i la nomenclatura típica de la universitat i amb el control de visualització d’analitiques  que hi ha 

actualment a les aules del campus.  

 

Aquest usuari està molt acostumat a treballar amb eines TIC i sobretot les eines relacionades amb 

dues branques prou diferenciades, per una banda eines de seguiment i d’avaluació dels estudiants. 

Per altra banda doncs també volem tenir el perfil de les persones que s’encarreguen de la creació de 

recursos d’aprenentatge, doncs entenem que pot ser útil per a millorar en futures ocasions aquest 

tipus de recursos.  

 

Així doncs aquesta visualització li servirà a l’usuari per poder fer un seguiment correcte de l’avaluació 

continuada dels estudiants, saber si han visualitzar o no els vídeos de l’assignatura i de la mateixa 

manera trobar els punts conflictius del vídeo on s’ha visualitzat el recurs diverses vegades per tal de 

poder fer els aclariments corresponents als estudiants. 

 

En concret per dur a terme el test d’usuaris, hem contactat amb 3 persones. 

 

D’una banda un profesor responsable d’assignatura que ha participat en la demanda de requeriments 

durant tot el procés de desenvolupament de la eina presenta, i que en aquest cas està molt 

familiaritzat amb la eina.  

 

D’altra banda, hem contactat també amb una persona de l’equip de disseny de processos 

d’aprenentatge, doncs assessoren als professors per redissenyar les assignatures i recomanen fer 

vídeos, pero no han vist mai el funcionament de la eina, encara que si que tenen habilitats per fer 

servir eines comuns.  

 

En últim cas, i per donar més varietat al test d’usuaris, ha participat també la coordinadora de creació 

de nous recursos audiovisuals a la pròpia universitat. En aquest cas es podría donar el cas de que 

arribés a ser una usuària potencial, per tant les seves opinions també ens poden interessar. En 

aquest cas la usuària no ha vist mai tampoc aquesta eina en profunditat, però te coneixements en el 

sector dels vídeos i d’eines de seguiment.  
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10. Usabilitat/UX 
Per avaluar i millorar la usabilitat d’aquest apartat de la interfície, s’ha dut a terme una avaluació 

heurística, un test d’usuari i un disseny final amb els resultats obtinguts dels tests. 

 

Avaluació heurística 

Una avaluació heurística és  un anàlisi fet per part d’un expert en usabilitat i que segueix una sèrie de 

qüestions que es basen en els principis heurístics de Nielsen. Per dur a terme aquest anàlisi fem 

servir una checklist que ens ajuda a trobar els punts conflictius de la interactivitat d’una interfície.  

 

Aquest tipus de test sense usuaris ens ajuden a estalviar molt de temps i diners abans de dur a terme 

un test d’usuaris, ja que podrem fer una primera versió del redisseny que després podrem avaluar 

directament amb els usuaris que realment faran servir la nostra interfície.  

 

Per tal de poder veure realment el funcionament i interactivitat de la eina, s’ha realitzat una captura 

de pantalla en vídeo que es pot consultar al següent enllaç https://youtu.be/_bjRIegrDVI  

 

Podem visualitzar la checklist complerta en el document annex corresponent. (Veure apartat 

d’annexos d’aquesta memòria). 

 

Punts conflictius de la interfície 

Després de fer l’anàlisi de l’avaluació heurística trobem en total 17 errors, agrupats en les següents 

categories.  

Disseny general: 8 problemes detectats. 

Disseny de l’apartat segments: 5 problemes detectats.  

Errors: 4 problemes detectats. 

 

Disseny general  

Problema 1: La pàgina de visualització d’estadístiques no te la mateixa estética que la plana 

anterior de l’eina.  

Solució: Proposem homogeneïtzar el disseny de l’apartat d’estadístiques amb la resta de l’eina, 

respectant la capçalera, tipografia i colors, així com qualsevol element gràfic.  
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Figura 9: Vista actual de la pàgina principal del Present4 Figura 10: Vista actual de la pàgina d’analítiques 

 

 

Problema 2: No hi ha un títol genèric de pàgina que hauriem d’incorporar amb informació sobre lo 

que s’està veient en aquesta plana. A més a més hauriem de mostrar correctament l’usuari que ha 

publicat el vídeo, la data de publicació, la hora de publicació i la durada del vídeo d’una forma més 

entenedora i marcant que significa cadascun dels camps. 

Solució: Incorporar un títol de pàgina com per exemple “Analítiques del vídeo”. Incorporar les dades 

de cada vídeo d’informació rellevant amb format correcte i entenedor.  

 

 
Figura 11: Títol de la pàgina 

 

Problema 3: La capçalera de la interfície es talla en la part final amb el nom repetit.  

Solució: Amb la homogeneïtzació amb l’eina proposat a la solució 1, aquest problema quedara 

solucionat.  

Figura 12: Capçalera de pàgina 

 

Problema 4: Quan entrem a la interficie no es mostren dades per defecte i no tenim clar que hem 

de fer per veure la informació.  

Solució: Mostrar informació per defe i/o preguntar-li a l’usuari en quants segments vol veure les 

estadístiques del video. 
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Figura 13: Dades per defecte 

 

Problema 5: La visualització de salts és difícil de comprendre.  

Solució: Caldria posar “Des de” “fins a” a cada línea per a que s’entengui millor sense haver de 

passar el ratolí per sobre. Per saber si els salts estan relacionats amb els punts interactius del video, 

podriem marcar en la línea de temps superior on es troba cada punt interactiu i on apunta. Així 

sabrem si l’usuari salta perquè no ho entén o per què està fent servir els punts interactius per 

navegar sobre el vídeo. 

 
Figura 14: Visualització actual dels salts 

 

Problema 6: El format de dies de visualització al calendari no segueix els estàndards.  

Solució: S’hauria de mostrar dies/mesos/any en comptes de com es veu a la figura. Si fos possible, 

també hauríem de posar un scroll i una lupa per poder concretar millor en el temps i quadrar-ho amb 

una de les pacs lliurades per exemple. 

 
Figura 15: Visualitzacions 
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Problema 7: No hi han instruccions clares del que cal que faci l’usuari. 

Solució: Incorporar una secció amb tutorial de l’eina i que l’usuari pugui consultar en qualsevol 

moment. 

 

Problema 8: No hi ha cap apartat d’ajuda per a l’usuari. 

Solució: Incorporar una secció amb tutorial de l’eina i que l’usuari pugui consultar en qualsevol 

moment. 

 
 

Disseny de l’apartat segments 

Problema 1: La icona de cerca no es fàcil identificar quan està seleccionada (només es subratlla el 

text).  

Solució: Proposem fer un redisseny d’aquesta selecció de segments per tal que no sigui necessari 

fer servir aquest botó i únicament es faci amb el selector de segments.  

 

 
Figura 16: Icona de cerca 

 

Problema 2: El camp de valor de segments de tipus entrada de formulari està molt allunyat del nom. 

Solució: Fer un redisseny complert de la part de selecció de segments. 

 

Problema 3: Aquest valor de formulari de la selecció de segments  no deixa introduir el número de 

segments amb el teclat numèric.  

Solució: Fer el redisseny complert d’aquest apartat 

 

Problema 4: No s’acaba d’entendre el que vol dir número de segments.  

Solució: Fer el redisseny per a que s’acabi d’entendre. 

 

Problema 5: Aquests segments només afecten a l’apartat de “pauses” i sembla que sigui per a totes 

les gràfiques.  

Solució: En el redisseny que es fa, s’ha de poder integrar amb la visualització d’aquesta única 

gràfica. 

 
Figura 17: Selector de segments 
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Errors 

Problema 1: El sistema no deixa tornar enrere a la pàgina del Present4 

Solució: Afegir una opció que permeti tornar enrere integrant-lo tot en una mateixa eina.  
 

Problema 2: Quan surt l’error fent diversos clics molt seguits per no tenir resposta de la interfície es 

mostra en una nova plana que no deixa tornar enrere.  

Solució: Aquest missatge hauria d'aparèixer amb un alert o indicant directament a la pàgina on 

estem sense canviar-nos de plana per tal de no perdre la informació de la pàgina. 

 
Figura 18: Missatge d’error 

 

Problema 3: Al missatge d’error no es mostra el motiu de l’error.  

Solució: Mostrar en el mateix “Alert” el motiu de l’error.  De la mateixa manera per preveure aquest 

error hauríem de posar una barra o cercle de “estic pensant” quan l’usuari varia el número de 

“segments”  per a que l’usuari tingui consciència de que el sistema està treballant per mostrar les 

següents dades i no permeti fer cap altre acció fins que no s’acabi la que s'està duent a terme. 

 
Figura 19: Motiu de l’error 

 

Problema 4: Quan observem les estadístiques d’un vídeo i d’un altre sempre es mostren les 

mateixes dades.  

Solució: Hauria de funcionar correctament. És un error molt greu de implementació.  
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11. Prototips 
Després de fer l’avaluació heurística es proposa el següent disseny provisional en baixa fidelitat que 

ens ajudarà a fer el posterior test d’usuaris.  

9.1 Lo-Fi 

Per a fer el disseny de Wireframes s’ha fet servir la eina online Mockflow disponible a 

https://mockflow.co m  
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Figura 20: Vista general de l’eina Present4 
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Figura 21: Vista de vídeo individual al Present4 
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Figura 22: Vista detall de les estadístiques de cada vídeo 
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Figura 23: Selecció del rang de dades 
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Figura 24: Actualització de segments 
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9.2 Hi-Fi 

 

Figura 25: Vista general de l’eina Present4 actual 
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Figura 26: Redisseny de la vista de cada vídeo 
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Figura 27: Vista de les analítiques de cada video 
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Figura 28: Selector de les dades de visualitzacions 
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Figura 29: Selector de dades personalitzades  
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Figura 30: Visualització de dades amb els darrers 28 dies 

39 



Millora de la usabilitat de l’eina Present4 en el seu apartat de visualització del consum dels vídeos  

 

 

Figura 31: Ajuda de les gràfiques de salts i pauses 1 
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Figura 32: Ajuda de les gràfiques de salts i pauses 2 
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Figura 33: Ajuda de les gràfiques de salts i pauses 3 
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Figura 34: Ajuda de les gràfiques de salts i pauses 4 
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12. Tests 
Per avaluar el nou disseny de la interfície, fem una tria dels usuaris potencials de la eina a patir del 

seu rol com a professionals dins la universitat. 

 

Tenim bàsicament dos perfils d’usuaris molt definits dins la universitat, per una banda els docents, ja 

siguin els professors responsables d’assignatura o els professors col·laboradors, d’altra banda tenim 

els professionals de gestió.  En aquest cas concret, hem contactat amb un professor responsable 

d’assignatura, i dos persones de gestió,  una d’elles relacionada amb la creació de recursos 

audiovisuals i l’altra amb l’assessorament en el disseny d’assignatures.  

 

Per poder fer un correcte test d’usuari amb les preguntes realment necessàries, fem primer un 

pre-test on podrem veure els resultats a continuació. 

Pre - test  

Abans de fer el test d’usuaris hem fet una sèrie de preguntes als nostres usuaris per tal de tenir 

informació del seu coneixement i les seves necessitats en quant a videos docents a la UOC.  

https://goo.gl/forms/GIkyxZfoZnNtKuEE2  

 

Els resultats són els següents:  
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Test, tasques 

Aquest test es fa sota wireframes impresos en paper, per lo que hem de tenir prou impressions de les 

possibilitats a les que els usuaris tindran accés. Per lo que no farem un recull de captures de pantalla 

de la inferfície implementada, sinó que ho gravarem directament amb una càmera les mans amb els 

papers per poder saber que pensen en cada moment de cada plana.  

 

Les tasques que proposem als usuaris per poder avaluar la qualitat del nou disseny de la interfície 

són les següents: 

 

● Entrar a visualitzar les estadístiques d’un vídeo en concret (des de la plana principal)  

● Imagina que vols mirar només les estadístiques del mes de maig, com ho faries?  

● Si aquest vídeo és molt llarg i vols visualitzar millor la gràfica, com ho faries?  

● En quin moment del video penses que els estudiants han hagut de pensar, reflexionar o fer 

un exercici?  

● Creus que aquest vídeo te algún punt conflictiu?  

● Em podries dir si aquest vídeo te alguna enquesta o enllaç?  

● Troba les estadístiques d’ús d’un altre video. 

 

 

45 



Millora de la usabilitat de l’eina Present4 en el seu apartat de visualització del consum dels vídeos  

 
Als següents enllaços podem veure els vídeos complets abans de fer l’anàlisi de resultats del test 

d’usuaris.  

 

                    

https://youtu.be/ROpztD1Rsuo https://youtu.be/UDuXjtcap0g 

 

 

 

https://youtu.be/mmT3i4a8cHM 

 

Post- test  

Es fan les següents preguntes als usuaris per tal de determinar altres punts de la interfície que 

puguin no haver sortit durant la realització del test, així com per a trobar els punts forts i febles.  

 

● Què és el que més t’ha agradat?  

● I el que menys?  

● Creus que la forma de mostrar les dades és entenedora?  

● Li afegiries alguna altra funcionalitat a l’eina? 
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Anàlisi dels resultats 

 

Després de fer el test d’usuaris amb tres usuaris amb rols prou diferenciats dins la universitat, fem un 

resum del comentat durant les entrevistes . 

 

Usuari 1, professor molt acostumat a estadístiques.  

Des de la plana d’inici troba les estadístiques del video sense problemes 

A primer cop d’ull ho entén tot prou bé, doncs ja te un coneixement ampli de la eina actual. 

Per filtrar les dades de febrer ho fa sense complicacions. Suggereix fer una visualització tipus 

Youtube amb autoinformes, per darrera setmana, darrer mes, etc. Comenta que no és imprescindible, 

pero que li agradaria. 

Per fer la divisió de segments, comenta que per defecte li agradaria dividit al màxim encara que diu 

que no és imprescindible, que amb 20 és més que suficient. 

 

Per saber en quin moment els estudiants han hagut de pensar, ho valora a partir de les pauses 

inicialment. Demana a nivell de producció tenir una taula de continguts del vídeo encara que ell 

reconeix no tenir-la. En comptes de tenir fragments fixes, demanaria tenir diferents seccions del video 

i fer-lo a mida per a cada video 

 

Els moments conflictius els troba a les pauses i als salts també, però diu que és molt més difícil 

interpretar els salts que les pauses. Demana integrar les gràfiques de pauses i salts per a que 

s’entengui millor si els salts coincideixen amb les pauses i tenir-ho tot unificat per entendre-ho millor. 

o si es pot solapar aquestes dues gràfiques en una.  

 

Els elements interactius a simple vista no veu on apareixen. Si volgués que aparegui ho posaria 

tot junt solapat amb les altres dues potser com te durada amb un requadre en comptes d’una bola, 

també li agradaria saber de quin tipus ha estat aquest element interactiu.  

 

L’element interactiu ho mostraria en un quadre diferent, però en la mateixa escala que la resta per a 

que es vegi tot unificat. Comenta de fer-ho amb colors, donat que el test es va fer amb wireframes en 

blanc i negre. Comenta que si està amb colors si que ho hauria vist, al veure la versió en color diu 

que només diferenciaria dos colors un per als salts i un altre per als elements interactius.  

 

Comenta que s’hauria d’incorporar un botó d’ajuda integrat a la gràfica de salts i pauses per 

mostrar informació de que vol dir aquesta grafica en concret. que vagi per sobre marcant que es cada 

color i cada fletxa en concret.  

 

Per veure una analitica d’un altre video, troba el tornar enrere sense problema.  
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La barra de càrrega que mostri procés d’actualització ho entén sense problemes. 

 

El que més li agrada és  la organització en els tipus de gràfiques. Mantindria l’ordre, primer el número 

de visualitzacions y després les gràfiques específiques.  

 

El que menys, diu que li faltaria exportar dades en brut per si vol fer recerca concreta d’aquestes 

dades. De tots els estudiants en general  

 

 

Usuari 2, coordinadora de creació de recursos audiovisuals: 

Troba les estadístiques sense problemes.  

Seleccionar període en concret sense problemes a partir del calendari. Però demana tener algun 

indicatiu que confirmi que s’han aplicat aquests canvis al calendari. Concretament demana un 

botó d’acceptar  

 

Li preocupa que si s’agrafa molts mesos o un període molt ampli de temps no es vegi tot amb 

claredat, diu que s’ha de poder veure tot. A ella personalment el dia en concret no li interessa, només 

les visualitzacions totals. Pel seu rol potser ho voldria veure només per quinzenes.  

 

Dins del quadre de pauses no entén la segmentació tal i com es veu ara mateix. Si que enten el tema 

de les pauses, però el selector de segments no. Voldria veure l’inici i final del video, diu de posar la 

mateixa segmentació per minuts igual que la grafica de salts.  

 

A la gràfica de salts en principi ho entén tot correctament. Troba sense problemes l’element 

interactiu.  

No entén si els salts son pel total d’usuaris o per usuari en concret. Pensa que es una mitjana de tots 

els usuaris.  

El punt conflictiu proposat a les tasques el troba segons les nostres intencions sense problemes per 

que tiren cap enrere. Diu que coincideix amb la pausa que no ho vam posar amb aquesta 

intencionalitat, pel que es confirma una altra vegada que hauriem d’integrar les dues gràfiques i 

que coincideixin amb l’escala del video.  

 

Per tornar enrere ho troba sense problemes.  

 

El que més li agrada és la gràfica de les visualitzacions totals, però li preocupa quan siguin molts dies 

els seleccionats. 

El que menys li agrada és la gràfica de les pauses, doncs comenta que no ho acaba d’entendre.  
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Vol tenir la mateixa escala en les dues gràfiques, per minuts als dos i quadrat en el temps. A la de 

pauses s’ha de posar minutatge 

Li genera dubtes com estarà la gràfica de salts quan hi hagin molts salts de molts estudiants a nivell 

visual. Pensa que no cal discriminar per aula ni per estudiant. Encara que es vegin moltes línies ja es 

veurà que allà hi ha un punt que crida l'atenció 

Voldria saber si els videos s’han vist sencers o no, potser amb un tant per cent de visualitzacions 

complertes. 

 

 

Usuari 3, pedadoga de suport al disseny d’assignatures.  

Troba les estadístiques sense problemes.  

El quadre de visualitzacions del vídeo ho entén sense problemes.  

El numero de pauses a primer cop d’ull li costa una mica d’entendre però ella mateixa ho analitza i 

entén el que veu.  

La visualització de les pauses ho entén.  

Els salts també els entén sense problemes. Troba els elements interactius però a simple vista no sap 

a lo que es refereix. Pensa que pot ser algun element interactiu comenta encara que sembla que no li 

acaba de quedar gaire clar. 

Per canviar la data ho fa correctament, i les dates entén que es refereix només a les visualitzacions 

no a les pauses ni als salts. Entén que no es necessari fer les altres dues gràfiques amb filtratge de 

data.  

Per augmentar la gràfica de salts li costa trobar, comenta la paraula zoom, que pot ser un element 

interessant per fer l'ampliació de segments.  Lo de segments no li acaba de quedar clar.  No 

aconsegueix augmentar la visibilitat de la gràfica en aquesta tasca.  

Les pauses les interpreta correctament i els punts conflictius com a salts. El salt del punt interactiu 

com es cap endavant ho interpreta correctament segons ho hem dissenyat.  

Els elements interactius els interpreta correctament donant-li pistes. Ho interpreta com una pregunta 

interactiva que te el video “vive tu propia aventura” i relaciona el salt amb el punt. Però li lia una mica i 

no entén quin tipus de video podría existir que permeti saltar cap al final, comenta a nivell de 

contingut del video que no tingui sentit, si fos un resum si ho entendria.  

Una vegada ho entén diu que ho deixaria com està i que el punt conflictiu és el que no té el punt 

interactiu i que els salts són autònoms, els punts interactius li ajuden a entendre els salts millor.  

Per trobar les dades d'ús d’un altre video, faria el tornar enrere.  

 

El que més li ha agradat: diu que és molt clara i que hi ha poca informació, que només hi ha les 3 

zones molt diferenciades. No li satura la informació. 

El que menys li ha agradat: la tipografia massa petita (sobretot del menú), la part de pauses que no 

l’ha entes. 
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Li afegiria: Quantes vegades ha vist un sol estudiant un video en concret. Per exemple quants 

estudiants l’han mirat 2, 3 o 10 vegades, quantes vegades de mitja per estudiant. Després comenta 

que li agradaria saber per a cada estudiant en concret, però pensa igual que l’usuari amb perfil 

professor que al cap i a la fi després no es faria servir, encara que pot ser una projecció a futur de 

la eina. 

Li falta afegir informació explicativa de la part de ampliació de la gràfica, necessita un petit 

tutorial per a entendre-ho bé.  

Les gràfiques les faria en minuts igual que la dels salts per poder interpretar-ho bé i amb la 

mateixa escala unificada.  

 

Conclusions, punts de millora a canviar. 

Després de posar en comú els comentaris fets pels tres usuaris determinem que cal fer els següents 

canvis al disseny. 

- Afegir unes vistes predissenyades amb referència el que fa youtube a les seves gràfiques 

(darrera setmana, darrers 28 dies, etc) 

- Unificar les gràfiques de salts i de pauses. Per això caldrà posar la mateixa escala  

(en minuts) i a la mateixa gràfica posar també els elements interactius.  

- A l’escala de minutatge de les dues gràfiques afegir una icona de lupa que augmenti i 

decrementi la visualització (els actuals segments) agafant el concepte de “fer zoom”. 

- Afegir una capa explicativa d’aquestes dues gràfiques per a saber que vol dir cada cosa.  

- Afegir un botó d’exportació de les dades en .xls. 

 

Altres millores que es podrien fer i que no estaven als requeriments inicials del projecte són: 

- Mostrar dades només d’un estudiant en concret.  

- Afegir una visualització per saber si els vídeos s’han visualitzat sencers, una mena de 

mitjana de visualitzacions dels estudiants des del principi fins al final del vídeo i que mostri 

aquesta barra de progrés. 
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13. Projecció a futur 
 

A partir dels resultats dels test d’usuaris i tret d’alguns comentaris que no estaven en un inici en els 

requeriments de disseny de la interfície, surten diversos temes que es podrien portar a terme en un 

futur no molt llunyà.  

 

- Mostrar dades només d’un estudiant en concret en quant a com aquest estudiant consumeix 

cada vídeo, no per avaluar sino per poder fer recerca i determinar si hi ha alguna relació 

entre els que veuen els vídeos i tenen una nota o una altra al seguiment de l’avaluació 

continuada.  

- Afegir una visualització per saber si els vídeos s’han visualitzat sencers, una mena de 

mitjana de visualitzacions dels estudiants des del principi fins al final del video i que mostri 

aquesta barra de progrés. 

 

De totes maneres com a qualsevol interfície, caldria seguir sempre un procés DCU i anar fent voltes i 

millores sobre lo que pugui fallar, no només a nivell incidències (que també) sinó incorporant noves 

tendències de visualització que es van actualitzant de forma ràpida en aquests tipus d’interfícies.   
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14. Pressupost  
Per a calcular el preu d’aquest projecte, calculem les hores de cada rol professional destinat a fer 

cadascuna de les tasques necessàries per al projecte seguint la taula següent:  

 

Tasca Rol Preu/hora Hores Total 

Creació de la memòria Cap de projecte 50 24 1200 

Avaluació Heurística Tècnic UX 35 8 280 

Dissent Lo-FI Tècnic UX 35 8 280 

Test d'usuaris - disseny Tècnic UX 35 8 280 

Test d'usuaris - realització Tècnic UX 35 8 280 

Anàlisi de resultats del test Tècnic UX 35 8 280 

Disseny Definitiu Tècnic UX 35 8 280 

     

   Total projecte 2880 
 

Taula 1: Pressupost 
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15. Anàlisi de mercat 
 

Actualment el consum de videos, sobretot en smartphones  en la nostra societat ha augmentat molt i 2

la tendència és que continua a l’alça .  3

Les empreses actualment més destacades de publicació i visualització de vídeos són Youtube, 

Vimeo, Netflix, HBO, Amazon etc.  

 

En quant a termes educatius tenim diverses plataformes on es poden realitzar cursos i on es pot 

consumir vídeos amb caire educatiu, com per exemple Khan Academy , Coursera , MiriadaX  i 4 5 6

qualsevol de les plataformes que ofereixen MOOCS , però gairebé totes elles són portals on els 7

vídeos estan realment allotjats a la plataforma de video en streaming Youtube.  

Youtube 

 

Es tracta de la plataforma de publicació i compartició de vídeos a internet més utilitzada. Va ser 

creada a l’any 2005 per tres antics treballadors de l’empresa Paypal y al 2006 la va comprar Google 

(qui ara mateix n’és el propietari) per 1650 milions de dòlars.  

 

Si entrem a l’Analytics de Youtube per poder veure com es consumeixen els nostres vídeos ens 

trobem que ens mostra diferents mètriques a nivell global de cada vídeo. Obviament en aquest cas 

concret interessa tenir el volum global d’espectadors, no el que fa un únic usuari en concret.  

Podem veure entre d’altres, el consum en minuts totals del nostre canal, quins han estat els vídeos 

més vistos, quins han tingut més “m’agrada” o “no m’agrada” i els comentaris. 

 
 

2 El consumo de vídeo en móvil no deja de crecer: un 57% de usuarios consume este contenido en su 'smartphone' cada día 
https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-consumo-video-movil-no-deja-crecer-57-usuarios-
consume-contenido-smartphone-cada-dia-20170321175330.html  
3 El tráfico de internet se triplicará en 2021 y el consumo de video tendrá parte de culpa 
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-trafico-internet-triplicara-2021-y-consumo-video-tendra-part
e-culpa-201706121448_noticia.html 
4 https://es.khanacademy.org/  
5 https://www.coursera.org/  
6 https://miriadax.net/home  
7 Massive Open Online Course 
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Figura 35: Gràfica del total de temps de visualització a Youtube Analytics 

 

 
Figura 36: Durada mitja de cadascuna de les reproduccions Youtube Analytics 

 

 
Figura 37: Vídeos més vistos a Youtube Analytics 

 

 

 

 

 

54 



Millora de la usabilitat de l’eina Present4 en el seu apartat de visualització del consum dels vídeos  

 

Vimeo 

 

Vimeo és una altra plataforma de streaming de video que va engegar al 2004. 

Actualment atreu a més de 100 milions de visitants únics al més i té més de 22 milions d'usuaris 

registrats. A l’any 2007  va ser el primer portal d’enmagatzemament de videos que donava suport per 

a vídeos HD per lo que la fama de que Vimeo es fa servir per a empreses i dona una alta qualitat en 

la imatge ve fonamentat per aquesta dada ja que va ser la pionera.  

 

En la seva versió de pagament també incorpora una visió d’estadístiques de consum de vídeos dels 

espectadors que podrem fer servir com a bones pràctiques de la mateixa manera que en el cas 

anterior. 

 
Figura 38: Consum de videos per data a Vimeo 

 

 
Figura 39: Visualització a Vimeo del consum total per vídeo 
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Figura 40: Visualització dels més vistos i el seu percentatge de visualització complert a Vimeo 

 

 

 

Edpuzzle 

 

A edpuzzle trobem una plataforma dissenyada integrament per a docents que puguin vincular 

aquesta eina amb Google Classroom i així fer un seguiment de l’avaluació continuada dels seus 

estudiants. Encara que la eina en si no allotja realment els vídeos, si que té un apartat d'analitica 

individualitzada per a cada estudiant i així poder saber què ha vist cada estudiant en detall. 

 
Figura 41: Vista general del consum de cada vídeo dins Edpuzzle 
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Figura 42: Visualització de les respostes dels qüestionaris dins Edpuzzle per a cada estudiant. 

 

 
Figura 43: Llistat de les visualitzacions de cada estudiant dins Edpuzzle 
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16. Viabilitat 
Una vegada realitzat el pressupost, l’anàlisi de mercat i la planificació necessària per dur a terme el 

projecte, donem per fet que el projecte és totalment viable realitzar-ho segons els requisits tant 

tècnics com de calendari per poder finalitzar el projecte amb èxit.  

 

 

 

17. Conclusió/-ns 
Conclusions personals sobre el projecte realitzat, el procés de treball i els resultats obtinguts. 

 

Personalment he gaudit molt durant la realització d’aquest TFG doncs ha estat molt vinculat amb un 

treball previ de la meva carrera a la Universitat. El fet de poder “acabar” una part que va quedar 

penjada m’ha portat una gran satisfacció i espero que en un futur proper es pugui aprofitar aquest 

treball i implementar la feina feta.  

 

El procés de treball seguit penso que ha sigut el més realista posible, el més semblant possible a 

com si hagués estat un treball real realitzat com a encàrrec professional i el resultat trobo que millora 

molt la interfície actual.  

 

De totes maneres com comentava a l’apartat de projeccció de futur, caldria fer una segona revisió 

d’aquest nou disseny per avaluar amb usuaris reals el resultat final i real i continuar fent versions de 

millora si fos necessari.  

 

Com a aprenentatge em porto que encara que ho mirem tot amb lupa durant la evaluació heurística, 

al portar la nostra visió de la interfície a un test d’usuaris sempre trobem que hi hi han coses que 

encara que nosaltres les donem per sabudes, sempre hi han detalls que es poden millorar per a 

facilitar la feina dels usuaris finals, i al cap i a la fi és el que importa del nostre treball, facilitar la feina 

d’aquests usuaris en el seu dia a dia.  
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Annex 1. Lliurables del projecte 
Llista de fitxers lliurats i la seva descripció. 

● Checklist avaluació heurística en format fulla de càlcul. (heuristica - checklist.pdf) 

● Prototip lo-fi. Incorporat en aquesta mateixa memòria. 

● Prototip hi-fi. Incorporat en aquesta mateixa memòria. 

● Video realitzat per fer l’avaluació heurística 

○ https://youtu.be/_bjRIegrDVI  

● Video per a cadascun dels tests d’usuaris  

○ https://youtu.be/ROpztD1Rsuo 

○ https://youtu.be/UDuXjtcap0g 

○ https://youtu.be/mmT3i4a8cHM) 

● Presentació del treball final de grau (PAC_FINAL_prs_Garcia_Rios_Mireia.pdf) 
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Annex 2. Captures de pantalla 
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63 



Millora de la usabilitat de l’eina Present4 en el seu apartat de visualització del consum dels vídeos  

 
Annex 3. Guia d’usuari 
Present@ és una eina que permet a estudiants i professors penjar vídeos.  

 

Si voleu publicar un vídeo, ho podeu fer de dues maneres: enregistrant-lo des de la mateixa eina o 

penjant-lo des de l’ordinador. 

 

En aquest document us expliquem com es penja un vídeo ja enregistrat i com accedir a l’apartat de 

visualitzacions d’estadístiques de consum per part del professorat. 

 

Com publicar un nou vídeo 

Per a publicar un nou vídeo dins la plataforma, dins la plana principal, trobareu un botó que diu 

“afegeix un vídeo”. 

 

 

 

Deprés haureu de posar un títol al vídeo i donar-li a  del vídeo i feu clic a Afegir Media. 
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Haureu de concedir permisos a la eina per a detectar la vostra càmera i micròfon 

 

 

Si voleu penjar un vídeo del vostre ordinador, haureu de posar un titol i donar-li a “seleccionar 

archivo”.  

Seleccionareu l’arxiu del vostre ordinador, i haureu d’acceptar les condicions de publicació. Quan el 

vídeo s’hagi acavat de pujar heu de prémer “Següent”. 
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Per últim en aquest cas de pujar el vídeo des del vostre ordinador, haureu de donar-li a enviar i ja ho 

tindreu. 

 

 

 

 

 

Si el que voleu és enregistrar-vos directament amb la pròpia eina aneu a la pestanya “enregistra 

vídeo” i després doneu-li al botó “comença a enregistrar”. 
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Quan ho tingueu heu de prémer “Atura l’enregistrament” 

 

 

 

Tot seguit heu de prémer “Puja vídeo” 
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5. Finalment, feu clic al botó Publica per a publicar el vídeo definitivament a la plataforma. 

 

 

Com consultar les estadístiques de cada vídeo 

Per a consultar les estadístiques de cadascun dels vídeos, dins la plana principal, seleccioneu el 

vídeo que voleu consultar. 

 

 

 

Una vegada dins del vídeo en concret, sota d’aquest trobareu el botó estadístiques del vídeo. 
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Trobareu diferents apartats, les visualitzacions globals de tots els estudiants de totes les aules que 

han mirat aquest vídeo en concret en un període de temps determinat, les pauses que han fet durant 

la reproducció, uns indicadors de si el vídeo analitzat te elements interactius o no, i per últim els salts 

durant la reproducció que els estudiants han fet (cap endavant i/o cap endarrere) 
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Per canviar el rang de dates de la visualització global podreu prémer sobre el desplegable i triar el 

rang de dates que preferiu. 

 

La gràfica de consum global s’actualitzarà amb la nova informació i s’adaptarà per poder veure tots 

els resultats. 
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Per poder entendre amb més detall l’apartat de pauses i salts, trobareu un petit apartat d’ajuda dins la 

pròpia eina prement a la icona d’interrogant.  
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Si necessites extreure les dades en format .xls per poder fer el teu propi anàlisi o recerca sobre el 

consum dels vídeos a l’aula pots donar-li al botó inferior “Exportar dades”. 
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Annex 4. Llibre d’estil 
Es seguirà en tot moment el llibre d’estil que la UOC ja disposa per al disseny de totes les seves 

eines. En aquest cas per a aplicatius web es seguirà aquesta guia d’estil ja proposada per la UOC: 

http://guia-frontend.uoc.edu/UOC/GEFv2/.  

 

S’haurà de tenir en aquest cas en compte la marca “masterbrand” i tenir especial cura en temes 

d’accessibilitat.  

 

Com que aquesta darrera actualització de la guia d’estil actualment està en una versió beta i és 

possible que no es trobi tota la documentació necessària, es pot consultar la guia d’estil web antiga 

en el següent enllaç: https://www.uoc.edu/guies/guia-estil-campus-5.0/  
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Annex 5. Documents de cessió de drets 

d’imatge
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Annex 6. Glossari/Índex analític 
Glossari de termes i acrònims utilitzats en el treball (només aquells esmentats en aquest document) 

amb breus definicions de cadascun d'ells, o un índex analític amb la llista de termes, noms i paraules 

clau en el text i les pàgines on es poden trobar.  

 

PAC. Prova d’avaluació continuada a la UOC. 

PRA: Professor responsable d’assignatura 

DCU: Disseny Centrat en l’Usuari 

UX: User eXperience, disseny de l’experiència d’usuari.  
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Millora de la usabilitat de l’eina Present4 en el seu apartat de visualització del consum dels vídeos  

 
Annex 8. Vita 
La Mireia té l’objectiu de fer que l’aprenentatge sigui més amè i fàcil per als estudiants. S’ocupa de la 

producció dels recursos d’aprenentatge audiovisuals que es fan des de la UOC, a mida per a cada 

assignatura. 

 

Per a alguns projectes ha de contactar amb empreses externes i fer el seguiment de l’elaboració 

d’aquests recursos, des del començament i fins al final. En altres casos, ella mateixa s’encarrega, 

partint de zero, de la producció del recurs d’aprenentatge: defineix el producte amb el professor o la 

professora, n’elabora el guió i s’ocupa de l’edició i el muntatge del recurs. 

 

La Mireia s’ha format en la realització d’audiovisuals (perfil multimèdia interactiva) i és màster en 

Producció Audiovisual (UAH). Amb aquest TFG finalitza el grau de Multimèdia de la UOC. 

 

Té més de deu anys d’experiència, amb orígens en el sector audiovisual (cinema i televisió) i una part 

important connectada a la UOC amb la creació d’audiovisuals per a la docència. Actualment la Mireia 

forma part de l’equip de la Biblioteca. 
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