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Abstract 

Aquest treball presenta el disseny d'una aplicació creat sota el criteri del 

disseny centrat en l'usuari. Això implica que la finalitat de l'aplicació és 

solucionar una necessitat real de l'usuari i que aquest estigui satisfet  tant amb 

la solució aportada com amb la facilitat d'ús del producte. 

Per a aconseguir aquesta finalitat, en primer lloc, en base a la idea inicial s'ha 

fet un estudi de mercat sobre les opcions actuals i un primer sondeig per 

determinar la definició de continguts. 

En segon lloc, s'ha realitzat una avaluació heurística de l'aplicació, una 

redefinició de continguts i un test d'usuaris. 

Finalment, amb els resultats obtinguts s'ha dissenyat la primera versió de 

l'aplicació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: avaluació heurística, DCU (disseny centrat en l'usuari), disseny 

d'aplicacions, memòria, prototipat, treball de Fi de Grau, usabilitat,, UX 

(experiència d'usuari). 
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Abstract (English version) 

This work presents an application's design based on user-centered design 

criteria. This means that application's purpose is to solve a user's real need and 

the solution provided will satisfy the user as well as the product will be ease to 

use. 

To achieve this purpose, a market study has been carried out as well as a first 

survey on the current options to determine the content's definition based on the 

initial idea. 

Secondly, an heuristic assessment of the application is been carried out and a 

new content's definition and a user's test is proposed. 

Finally, with the results obtained the application's first version is being designed. 

Keywords: Applications design, heurisitic avaluation, memorandum, prototype, 

degree final project, UCD (user centered dessign), usability, UX (user 

experience). 
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Notacions i Convencions 

Per a la redacció d'aquest document s'han fet servir principalment dues 

tipografies: 

Una per al text redactat i els enllaços:  Arial a 12 punts, un interlineat de 1,5 

línies i un espais afegit després de paràgraf. 

Il·lustració 1: tipografia Arial 

Aquesta tipografia té una llicència propietària que permet el seu ús de manera 

gratuïta, sempre que es respectin els drets d'autor. 
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 I una altra tipografia per als títols i subtítols tant de les diferents seccions com 

de les il·lustracions i les taules: Ubuntu i Ubuntu Light. 

 

Il·lustració 2: tipografia Ubuntu 

Aquesta tipografia té una llicència d'ús SIL Open Font Licence que permet el 

seu ús de manera lliure i gratuïta. Alguns exemples d'ús: 

1. Títol de secció (primer nivell) 

1.2. Títol de subsecció (segon nivell) 

1.1.1. Títol de subsecció (tercer nivell -aquest nivell no surt a l'índex-) 

Paraules en un altre idioma (amb l'excepció del Abstract en anglès) i acrònims 

Il·lustració: tipografia pels títols de les Il·lustracions i les taules 

https://es.wikipedia.org/wiki/SIL_Open_Font_License
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1. Prefaci 

Molt han canviat les coses des que a finals dels anys noranta es va assolir el 

primer milió d'usuaris connectats a Internet a Espanya.  

En un primer moment, es tracta principalment d'institucions, sobretot d'educació 

superior, i grans empreses; encara que ja comença a haver-hi un volum 

important d'usuaris particulars, majoritàriament per accedir al correu electrònic. 

L'any 2008 comença la introducció d'aplicacions a les nostres vides amb 
l'obertura de la App Store d'Apple primer i l'Android Market de Google, després. 

I l'any 2017, el 66% de la població mundial ja disposa de mòbil (un 88% en el 

cas d'Espanya). Potser per això, actualment "el mòbil és el dispositiu més 

utilitzat a Espanya per accedir a Internet ", un 94,6% (segons dades de 
l'Informe ditrendia:  Mobile en España y en el Mundo 2017 ). Avui dia, el 

número de dispositius mòbils supera al nombre d'habitants del planeta.  

Val a dir que la utilització de les noves tecnologies s'ha ampliat des dels 

dispositius 'tradicionals' com ara el mòbil o la tauleta fins als smartwatches i la 

progressiva incorporació d'automatismes en altres productes com ara 

rentadores que són capaces de detectar la càrrega de roba i el teixit i aplicar-hi 

la dosi de sabó i el programa més adient. 

És en aquest entorn cada vegada més connectat i sincronitzat, on les tasques 

habituals o bé es deleguen o bé es planifiquen al detall (hi ha aplicacions per 

fer la compra, menús, exercici físic, per recordar encàrrecs en funció de on 

estem, etc) que surt la idea de crear una aplicació per a la gestió de la roba, 

tant personal com de la llar (o de comerços com ara hotels, restaurants, etc). 

  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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2. Hipòtesi 

A Espanya, la llei obliga a les empreses tèxtils a que cada peça de roba porti 

una etiqueta resistent on s'especifiqui (entre altra informació) la composició i les 

instruccions de neteja, secat i planxat a seguir per una òptima conservació de 

la mateixa. 

Tot i això, són moltes les persones que no llegeixen aquestes instruccions o 

que, directament, tallen les inacabables etiquetes ja sigui per què de vegades 

provoquen picors, ja sigui per què són antiestètiques (i.e.: en roba de colors 

clars, que transparenta). 

L'aplicació Cleaning App ha de servir per mantenir aquesta informació a l'abast 

de l'usuari. Es vol crear d'una aplicació àgil i intuïtiva, on s'introdueixen les 

característiques de la peça: fotografia, color i instruccions de rentat, per 

mantenir tota la informació de tractament de la roba (cosa que permetria tallar 

l'etiqueta sense pèrdua d'informació). 

En un primer moment, es va pensar què l'aplicació també es pogués connectar 

a un cubell de la roba bruta on es faria una tria (com la del reciclatge de les 

escombraries) en funció de les característiques de rentat de cada peça.  

Finalment, aquesta idea va ser descartada degut a la manca d'espai a la casa 

dels usuaris i el poc entusiasme per aquesta innovació detectat en un primer 

sondeig de possibles usuaris.  

D'altra banda, la idea de tenir les peces de roba catalogades amb les seves 

característiques de rentat i controlar el cicle "armari - rentat - secat - planxat - 

armari" sí ha tingut una bona acceptació.  

Per aquest motiu, es redefineix el desenvolupament de l'aplicació des de la 

perspectiva de la selecció i el seguiment del procés de rentar/secar la roba i la 

connexió amb electrodomèstics ja coneguts pel gran públic (la rentadora, 

l'assecadora).  
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El més destacat de l'aplicació és l'aplicació de machine learning pel 

reconeixement de les imatges dels símbols de rentat, de manera que només 

fent la foto de l'etiqueta, el programa reconegui a quina imatge de la biblioteca 

de símbols pertany cada símbol. Això ha de servir per preparar la roba en cada 

etapa del procés, ja que es pot filtrar per cada una de les característiques. 

El funcionament de l'aplicació seria el següent: cada vegada que s'introdueix 

una peça de roba al cubell  es marca la peça com a "roba bruta" i quan es posa 

la rentadora l'estat passa a ser "a la rentadora". L'aplicació pot filtrar si la roba 

és blanca o necessitat un programa de roba delicada i, amb aquestes dades, 

podem veure quan ja es pot fer una rentadora de roba amb característiques de 

rentat iguals o similars. 

El procés de creació de l'aplicació es basa en la metodologia de Disseny 

Centrat en l'Usuari. Per això, s'ha realitzat una avaluació heurística del prototip.  
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3. Objectius 

3.1. Principals 

 Dissenyar una aplicació per la classificació de la roba en funció de les 

característiques pròpies de la seva composició (rentat, planxat, assecat, 

etc), amb opció a la connexió a electrodomèstics intel·ligents. 

 

 Aplicar els principis d'usabilitat al disseny d'aplicacions mòbils per tal que 

el producte final tingui un ús fàcil i intuïtiu. 

 

 Crear una guia d'identitat gràfica de l'aplicació que inclogui la definició de 

la tipografia, la gamma cromàtica, les icones (tant de l'aplicació com dels 

símbols de rentat). 

 

3.2. Secundaris 

 Dissenyar una aplicació pensant en la inclusió de les últimes innovacions 

tecnològiques; especialment en referència a l'Internet de les coses i la 

Intel·ligència Artificial pel reconeixement d'elements (més conegut com a 

machine learning).  

 

 Preparar el disseny pensant en l'Internet de les coses, de manera que 

incorpori opcions per la connexió amb elements externs (i.e.: els 

electrodomèstics). 

  

 Projectar a futur la possible evolució de l'aplicació i demostrar 

l'assoliment dels coneixements que permetin la obtenció del títol de Grau 

Multimèdia. 
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4. Metodologia: DCU

La metodologia que s'emprarà en el disseny de l'aplicació és el Disseny Centrat 

en l'Usuari (DCU) que, com el seu nom indica, es basa en posar al centre del 

disseny la percepció que l'usuari té de l'aplicació en factors tan diferents com la 

facilitat d'ús, la comprensibilitat o la satisfacció percebuda. 

Sovint, quan es parla de DCU, trobem el concepte d'usabilitat, potser per què el 

que es pretén és que l'usuari pugui usar de manera fàcil l'aplicació i, a més, en 

tingui una opinió favorable.  

Pel que fa a la metodologia aplicada, en aquest cas, es proposa una avaluació 

heurística i la inspecció dels estàndards en el procés inicial de disseny per tal 

d'incorporar els suggeriments dels experts tant en els continguts com en el 

disseny. 

D'altra banda, amb la primera versió dels wireframes es realitzarà un test 

d'usuaris, per tal d'avaluar el disseny i, en base als resultats de l'informe, 

realitzar les modificacions i variacions que es cregui oportunes. 

4.1. El concepte d'usabilitat 

El concepte d'usabilitat es basa sobretot en les definicions a les que van arribar 

en els seus estudis Jacob Nielsen i Steve Krug i avaluen principalment cinc 

grans àrees: 

1. El grau de satisfacció percebuda per l'usuari.

2. La minimització dels error de l'aplicació.

3. La facilitat d'aprenentatge la primera vegada que es treballa amb

l'aplicació.
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1- Claredat de propòsit i objectius
L'aplicació ha de comunicar de manera immediata  el seu propòsit, funció o objectiu.

a) El propòsit o objetiu de l'aplicació és clar i obvi. Amb un simple cop d'ull a
la pàgina se sap què pretén aquesta web i per a què serveix.
b) Si hi ha diversitat d'objetius, aquests estan relacionats amb l'objectiu o
funció global del site  i mantenen la coherència entre ells.
c) En cas que existeixin varis objectius, aquests són clars i separats, no
estan barrejats.

2- Visibilitat i orientació immediates

a) L'aplicació inclou de manera visible el títol del site , de la secció, el títol de 
la pàgina o del pas (en un procés).
b) Existeix un track  o indicació de la ruta de la pàgina dins l'estructura de la
informació de l'aplicació.
c) Si es tracta d'un procés, s'indica el número de pas del procés i els passos
que queden.
d) Els enllaços estan clarament identificats
e) No existeix informació o accions ocultes que requereixin una acció per la
seva visualització.
f) El feedback informa quan una acció està en procés.
g) El feedback informa quan una acció s'ha realitzat amb èxit o no.

Aspectes observables

Els usuaris han d'estar informats de la seva situació (ubicació i estat) i del que succeeix en tot moment a l'aplicació

Aspectes 
observables

1. Situació

2. Destinacions o 
accions possibles

4. L'agilitat amb que es pot treballar després de l'aprenentatge inicial,

també anomenat eficiència.

5. La facilitat de recordar els diversos procediments després d'haver

estat un temps sense treballar amb l'aplicació.

Per aplicar els principis d'usabilitat es suposa un escenari on s'utilitzarà el 

producte i el perfil d'usuari. No s'avaluarà de la mateixa manera una aplicació 

que l'utilitza des del mòbil camí de la feina en metro que un programa de 

sobretaula que es fa servir per la gestió d'una empresa a l'oficina. 

4.1.1. El test d'avaluació heurística 

A continuació es mostra el test d'avaluació heurística que analitza l'aplicació en 

funció dels onze principis de Nielsen (es mostren en gris les opcions desktop i 

en color taronja les opcions no aplicables). 
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3- Adequació al mon, els objectes mentals dels usuaris i la lògica de la informació.

a) La lògica de presentació de continguts és familiar o comprensible per
l'usuari.
b) Quan existeixen opcions, aquestes estan ordenades de manera lògica per
la manera de pensar de l'usuari (no la interna de la organització).
c) Les metàfores i icones que utilitza són comprensibles per l'usuari i faciliten
la intearcció amb l'aplicació.
d) El nivell de coneixements exposats per l'aplicació coincideix amb el nivell
de l'usuari.

e) Els ítems que s'agrupen o que conviuen en un mateix espai han de tindre 
un nivell de relació semblant entre ells; és a dir, ser igual de diferents  o de 
iguals (i.e: si la categoria "vins" inclou "Rioja", "Valdepeñas", "Penedès", no
ha d'incloure-hi "Tintos").

f) L'aplicació utilitza el llenguatge de l'usuari, amb paraules, frases i 
conceptes que li són familiars. No utlitza argot ni tecnicismes si no són 
absolutament necessaris. El llenguatge és clar i senzill, amb una única idea a 
cada paràgraf.

g) La informació està estructurada amb títols, negretes, indentats i vinyetes.

h) El llenguatge i la disposició de la informació és asequible y de lectura 
ràpida per l'usuari.
i) L'estructura i la presentació de la informació no necessita explicacions o 
informació addicional per a la seva comprensió.
j) Els texts i enunciats dels camps estan redactats de manera afirmativa.
k) Els noms dels botons d'acció tene etiquetes específiques i no generals
(i.e: "Enviar sol·licitud" en lloc de "Enviar").
l) S'utilitza el llenguatge de manera directa, no impersonal.

4- Reconeixement més que memòria.

a) L'aplicació no requereix recordar informació de pàgines prèvies per
interactuar amb ella. Tota la informació necessària per la interacció es troba
a l'app.
b) És fàcil retrobar la informació prèviament trobada.
c) La informació prèviament seleccionada serveix per evitar una nova petició 
d'informació.
d) La pàgina permet veure i seleccionar més que recordar i escriure.
e) La informació està organitzada seguint una lògica reconeixible i familiar
per l'usuari.
f) No existeixen més de 7 (±2) blocs d'informació a l'aplicació.
g) S'utilitzen icones relacionats amb els continguts als que s'associen.
h) L'estructura, ordre i lògica de la informació és familiar e intuïtiva per
l'usuari.

5- Control i llibertat de l'usuari.

a) És possible desfer una acció sempre que sigui una opció funcional i
operativa.
b) En cas de ser un procés de diversos passos, és posible tornar al pas/sos
anterior/s del procés per modificar-lo/s.
c) Existeix una sortida de l'aplicació, del procés o de l'estructura de la 
informació: desconnectar, cancelar, inici, etc.
d) No s'inicien de manera automàtica les accions que l'usuari no ha ordenat 
explícitament.
e) No s'utilitzen animacions no controlades per l'usuari.
f) És possible guardar informació de l'aplicació.

g) És possible imprimir informació de l'aplicació sense perdre informació.

h) Existeix un vincle que permet tornar a la pàgina d'inici.

Aspectes observables

Aspectes 
observables

1. Lògica de la 
informació

2. Format de la 
informació

L'aplicació es basa en el reconeixement més que en el record per permetre a l'usuari interactuar amb el site  de manera fàcil i
productiva.

Aspectes observables

L'aplicació deposita el control en l'usuari.

L'aplicació web està adaptada al mon real del usuaris, el seu llenguatje, coneixements, etc.
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6- Consistència i estàndards.

a) Les etiquetes del enllaços tenen els mateixos noms que els títols de les
parts a les que es dirigeixen.
b) Les mateixes accions porten als mateixos resultats.
c) Els mateixos elements són iguals a tot l'aplicació.
d) La mateixa informació (text) s'expressa de la mateixa forma a tota 
l'aplicació.
e) La informació està organitzada i és mostrada de manera semblant en cada 
wireframe .
f) S'utilitzen colors estàndar pels enllaços visibles i no visitats.
g) No s'utilitza de manera diferent a la norma, convencions o etiquetes
universals (i.e: no utilitzar una icona en comptes de "Veure més").
h) Les àrees de navegació superiors, laterals, eines de cerca i controls 
(botons, radio buttons , combos, etc) segueixen els estàndars comuns del
mercat.

7- Prevenció d'errors gràcies a un diseny adequat

a) El motor de cerca tolera errors tipogràfics (i.e: majúscules), ortogràfics
(accents) i accepta paraules similars.
b) És possible seleccionar la informació en situacions on es poden produïr
errors en l'escriptura.
c) L'aplicació dóna un exemple de com ha d'introduïr-se la informació en 
camps problemàtics (i.e: data 00/00/00 ó 00/00/0000).

8- Flexibilitat i eficiència d'ús.

a) L'aplicació no requereix tornar a escriure la informació ja solicitada en 
pàgines anteriors.
b) Existeixen acceleradors o dreceres per realitzar operacions freqüents.
c) És possible repetir una acció ja realitzada anteriorment de manera 
senzilla.

d) Quan s'escau, l'aplicació permet a l'usuari personalitzar accions freqüents.

e) El cursor apareix parpellejant al primer camp del formulari a completar.

9- Informació i disseny minimalista.

a) La informació visible és la única essencial per realitzar l'acció. L'aplicació 
no conté informació que és irrellevant o rarament necessitades.
b) No existeix redundància d'informació a l'aplicació; és a dir, no hi ha 
informació repetida.
c) Cada informació és correcta, concisa i precisa.
d) Cada element d'informació es distingeix de la resta i no es confón amb 
altres.
e) El text és fàcil de fullejar, està ben organitzat i les frases no són massa 
llargues.
f) No s'utilitza un gran nombre d'adjectius al text.
g) No s'utilitzen oracions subordinades als texts.
h) Les fonts són legibles i tenen un tamany suficient.
i) Les fonts utilitzen colors amb suficient contrast amb el fons.
j) No existeixen més de 15 tons.

k) No existeixen més de 7 recursos gràfics ("nuevo", bullet s, etc) a la pàgina.

Aspectes observables

L'aplicació facilita i optimitza l'accés dels usuaris siguin quines siguin les seves característiques.

Aspectes observables

L'aplicació evita tota informació o gràfic irrellevant i només inclou la informació necessària.

Aspectes observables

L'aplicació és consistent internament i amb els estàndards externs.

Aspectes 
observables

1. Consistència

2. Estàndars

El diseny d'una aplicació ha de preveure els errors dels usuaris abans que succeeïxin.
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Taula 1. Llistat de principis heurístics 

Nota: l'avaluació s'ha centrat especialment en l'aspecte visual de la informació i en la facilitat 

d'ús (posicionament dels botons, localització de la informació, etc), més que en l'arquitectura de 

la informació (el prototip no inclou BBDD, per exemple). 

Val a dir que l'avaluació heurística no ha avaluat alguns punts del llistat de 

principis heurístics proposat a la taula 1. A continuació s'enuncien els punts 

sense avaluar i s'explica el motiu que ens ha portat a prendre aquesta decisió: 

Visibilitat i orientació immediates > Situació: no s'ha avaluat per què 

no s'ha contemplat cap de les interaccions amb l'usuari com un procés 

(alta usuari, alta peça de roba o alta d'electrodomèstics). 

Control i llibertat de l'usuari > opcions d'impressió: no s'ha avaluat 

per què l'aplicació no disposa d'aquesta opció (això és habitual a les 

aplicacions de dispositius mòbils). 

Prevenció d'errors gràcies a un disseny adequat: aquí s'han 

dissenyat algunes pantalles d'error i d'avís. Seria la programació final de 

l'aplicació la que podria donar més errors però ara només s'avalua el 

prototip. 

10- Eficàcia dels missatges d'error.

a) Els missatges d'error informen de l'error de manera comprensible, estan 
escrits en un llenguatge comú i no amb còdis o llenguatge tècnic. Informen 
de la càusa de l'error de manera que es pugui evitar la seva repetició en un 
futur.

b) Els missatges d'error donen solucions o suggerències per solucionar
l'error actual.
c) La situació d'error permet d'una manera evident tornar a la situació 
anterior a l'error.

11- Documentació d'ajuda.

a) Si existeix, l'ajuda és visible i fàcil de trobar.
b) La documentació d'ajuda és sensible al context, se refereix a la secció en 
què es troba l'usuari.
c) La documentació d'ajuda està adaptada a les necessitats de l'usuari.
d) L'ajuda està orientada als objectius de l'usuari (generalment a la solució 
de problemes).
e) La pàgina disposa d'un apartat de preguntes freqüents
f) L'ajuda per processos està organitzada en passos.
g) La documentació d'ajuda utilitza exemples.
h) L'ajuda utilitza aplicacions curtes.

Aspectes observables

La documentació d'ajuda està adaptada a les necessitats dels usuaris.

Aspectes observables

Els missatges d'error ajuden a solucionar el problema.
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Flexibilitat i eficiència d'ús > dreceres per a accions freqüents: no 

s'ha contemplat aquesta opció en el prototip de l'aplicació. Com es veurà 

a l'apartat projecció a futur és una de les millores propostes per a futures 

versions. 

4.1.3. Conclusions de l'avaluació heurística 

Dels seixanta-set ítems avaluats, seixanta-cinc s'han assolit satisfactòriament i 

només dos han quedat pendents de millora en desenvolupaments futurs. I dels 

onze principis generals, set han estat avaluats en tots els seus ítems i amb 

resultats satisfactoris. 

Degut al tipus de test, no s'han detectat errors en l'avaluació i, per tant, no 

s'han hagut de classificar en funció de la seva gravetat. 

En conclusió, els resultats del test realitzat mostren que l'aplicació compleix 

àmpliament amb els principis heurístics ja que s'ha assolit un 97% 

d'observacions satisfactòries. 

4.1.4. El test d'usabilitat 

El test d'usabilitat s'utilitza per analitzar les fortaleses i les debilitats d'un 

producte o servei (el que en una DAFO seria el nostre àmbit d'actuació, 

diferenciat de les circumstàncies  externes que també n'hi poden influir).  

Per a aquest treball es fan servir usuaris representatius i s'intenta reproduir 

amb la màxima fidelitat les condicions real d'ús (encara que algunes de les 

situacions, com ara la connexió remota als electrodomèstics són simulades). 

La metodologia és la següent: 

Es fixen els objectius del test. En aquest cas, es vol conèixer la facilitat 

d'ús de l'aplicació en desenvolupament i la satisfacció percebuda per 

l'usuari. 

Per assolir els objectius fixats es realitzen les proves següents: 

qüestionari pre-test, test d'usabilitat, qüestionari post-test. 
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 Es creen les tasques i els escenaris que estructurin cada prova 

(identificar i descriure el perfil soci-demogràfic dels usuaris, definir els 

processos d'utilització de l'aplicació, etc.). 

En un test presencial, un o més experts s'encarreguen de moderar el 

test mestre observen el comportament dels usuaris (en alguns tests, la 
figura del facilitador i de l'observador la pot fer una mateixa persona).

Els experts analitzen i interpreten els tests realitzats pels usuaris i 
realitzen l'informe on proposen els aspectes a corregir.

4.2. El concepte d'experiència d'usuari 

A diferència de la usabilitat, que mesura de manera objectiva si una aplicació 

compleix o no certs requisits (veure taula 1), l'experiència d'usuari és més 

subjectiva i mesura el grau de satisfacció percebuda per l'usuari en utilitzar 

l'aplicació. 

Per a determinar aquest grau de satisfacció, s'apliquen els tests d'usuari, que 

avaluen unes tasques determinades, realitzades per un perfil seleccionat en un 

entorn definit (tal i com es defineixen als escenaris del punt 4.2.2. El test 

d'usuaris). 

4.2.1. El qüestionari pre-test 

A continuació es mostra el qüestionari pre-test: 
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Taula 2: qüestionari pre-test 

Edat:

Sexe: Home   Dona   

Té fills?: Si             Quants?:               Edats: 

No   

casat/da o amb parella estable? Si   No   

OCUPACIÓ

Comandament intermig   

 Professió liberal   Funcionari/a   

Altres   

FORMACIÓ

Sense estudis   Estudis bàsics

FP /BUP /BAT                   Estudis superiors

HÀBITS INTERNET

N. Hores /setmana de connexió a Internet:

Des d'on et connectes habitualment?
             Ordinador

                Dispositius mòbils 

Has utilitzat alguna vegada Internet  per
algún servei de neteja de roba/tintoreria? Sí   No   

Tens electrodomèstics d'alta gamma amb 
connexió a Internet (roomba,   nevera, etc.)? Sí   No   

Ets professional de tintoreria o bugaderia
industrial? Sí   No   

Ets professional de les tasques de la llar?
(incloent-hi la neteja de la roba) Sí   No   

Et dediques a l'àmbit de la moda?
(personal shopper, influencer, etc.) Sí   No   

Penses que pot ser una bona opció fer el
seguiment de la roba per rentar amb una Sí   No   
aplicació?

DADES PERSONALS

Empresari/a  directiu/va                 

(PC/MAC/Portàtil)
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4.2.2. El test d'usuaris 

A continuació es presenta el test d'usuaris realitzat en base al prototip definit 
amb Justinmind. 

 

Escenari 1: vols sortir el pont de la Puríssima però has vist la previsió del 

temps i vols saber si tindràs disponible a l'armari un parell de pantalons i una 

jaqueta.  

Tasca: 

- Accedir a l'aplicació i trobar les peces de roba que vols fer servir 

He pogut trobar la roba que vull, però seria més còmode tenir tota la roba a 
l'armari i tenir la opció de filtrar per tipus (faldilla o camisa, per exemple). La 
opció d'anar enrere amb el triangle salta directament a l'armari i no al llistat 
de pantalons, jaqueta, etc. 

 

Escenari 2: has guanyat una promoció al teu treball i tens una reunió important 

d'aquí dos dies. Disposes d'una rentadora-assecadora sense connexió a 

Internet. 

Tasques: 

- Accedir a l'aplicació i localitzar una camisa i una faldilla. 

He accedit a les peces de roba sense problema. Per cert, m'agradaria poder 
marcar d'alguna manera la data prevista d'ús amb un calendari. Cada peça 
podria incorporar així un llistat de dies d'utilització i es podria fer un 
seguiment de en quines reunions he portat una o altra roba. 

Saber si la roba té alguna taca i com es pot treure. 

Puc veure si la peça de roba té una taca si accedeixo a la fitxa. Seria més fàcil 
veure-ho directament des de la fitxa de la roba. 

També he pogut accedir als consells per treure taques sense problema. Encara 
que m'agradaria poder afegir-ne més en un futur. 
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Escenari 3: tens dos fills adolescents i vols que s'impliquin més en les tasques 

de la llar. Els passes l'aplicació per tal que es reparteixin les tasques.  

Tasca: Comprovar de manera fàcil i ràpida les característiques de rentat d'una 

peça de roba i consultar la biblioteca de símbols en cas de cap dubte. 

He vist que la roba de l'armari va directament a la rentadora. Crec que faria 
falta un pas intermedi com ara 'cubell de roba bruta', i després veure la roba 
que realment s'està rentant a 'a la rentadora'.  

També he pogut consultar els símbols des de la biblioteca, seria interessant un 
accés directe en seleccionar el símbol des de la fitxa de la peça de roba. 

 

Escenari 4: Acabes de tornar de vacances i tens un munt de roba per rentar, 

així que fiques tota la roba bruta de la maleta directament a la rentadora. 

T'acabes de comprar una rentadora d'última generació (model ABC) i la vols 

activar al dia següent, des de la feina. 

Tasca: 

Donar d'alta la rentadora a l'aplicació. 

He trobat la rentadora al llistat del proveïdor i la fitxa de la rentadora 
"s'omple automàticament".  

 

4.2.3. Conclusions del test d'usuaris 

Amb la informació obtinguda al test d'usuaris es decideix implementar el 

següents canvis:  
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 Crear un altre estat en el cicle de rentat, anomenat 'roba bruta'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canviar la presentació de la roba, ara es mostren tots els tipus junts 

(camises, pantalons, etc.) amb nou filtre per poder fer la selecció per 

tipus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3.Prototip inicial vs versió final: cicle de neteja 

Il·lustració 4. Prototip inicial vs. versió final: armari 
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 Incloure la opció per afegir més consells per treure taques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mostrar la descripció dels símbols des de la fitxa de la roba amb un pop-

up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il·lustració 5. Prototip inicial vs. versió final: canvis en els consells per treure taques 

Il·lustració 6. Prototip inicial vs. versió final: ara es mostra el text dels símbols amb un pop-up 
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4.2.4. El qüestionari post-test 

A continuació es presenta el qüestionari post-test contestat pels usuaris. 

Avaluació: 0    Totalment en desacord               
  5    Totalment d'acord               
                      

  0 1 2 3 4 5   

   En general, l'aplicació és intuïtiva i fàcil d'utilitzar           x   

   És fàcil desfer el procés i tornar al pas anterior         x     

   El procés d'un electrodomèstic és còmode            X   

   El procés de selecció de roba és ràpid       x       

   La biblioteca de símbols i els consells per treure taques són 
adeqüats i s'adapten a les meves necessitats       

    x 
  

   He trobat el que buscava           x   
                      
   Has pogut consultar tots els ítems del menú principal? En cas negatiu, per què?       
                      
   Sí, he pogut consultar els diferents apartats del menú.               
                      
                      
                      
   Tornaries a fer servir aquesta aplicació? En cas negatiu, per què?             
                      
   Sí, tornaria a fer servir l'aplicació, especialment si es pot filtrar la roba per tipus, en comptes   
   de tenir-la tota en subseccions.               
                      
                      
   Recomanaries aquesta web a familiars i coneguts? En cas negatiu, per què?         
                      
   Sí, la recomanaria. És molt fàcil d'utilitzar.               
                      
                      
                      

Taula 3: Qüestionari post-test escenari 1 
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Avaluació: 0    Totalment en desacord               
  5    Totalment d'acord               
                      

  0 1 2 3 4 5   

   En general, l'aplicació és intuïtiva i fàcil d'utilitzar         x     

   És fàcil desfer el procés i tornar al pas anterior         x     

   El procés d'un electrodomèstic és còmode            X   

   El procés de selecció de roba és ràpid         x     

   La biblioteca de símbols i els consells per treure taques són 
adeqüats i s'adapten a les meves necessitats       

    x 
  

   He trobat el que buscava           x   
                      
   Has pogut consultar tots els ítems del menú principal? En cas negatiu, per què?       
                      
   Sí,he consultat tots els apartats del menú principal. Alguns altres, com ara a roba per assecar   
   no ténen ítems.                 
                      
                      
   Tornaries a fer servir aquesta aplicació? En cas negatiu, per què?             
                      
   Sí, m'agrada l'aplicació però preferiria accedir als consells per treure taques directament     
   des de la fitxa de la roba.                 
                      
                      
   Recomanaries aquesta web a familiars i coneguts? En cas negatiu, per què?         
                      
   Sí. És fàcil d'utilitzar.                 
                      
                      
                      

Taula 4. Qüestionari post-test escenari 2 
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Avaluació: 0    Totalment en desacord               
  5    Totalment d'acord               
                      

  0 1 2 3 4 5   

   En general, l'aplicació és intuïtiva i fàcil d'utilitzar         x     

   És fàcil desfer el procés i tornar al pas anterior           x   

   El procés d'un electrodomèstic és còmode          x     

   El procés de selecció de roba és ràpid         x     

   La biblioteca de símbols i els consells per treure taques són 
adeqüats i s'adapten a les meves necessitats       

    x 
  

   He trobat el que buscava           x   
                      
   Has pogut consultar tots els ítems del menú principal? En cas negatiu, per què?       
                      
   Sí, he consultat totes les opcions del menú principal sense problema.           
                      
                      
                      
   Tornaries a fer servir aquesta aplicació? En cas negatiu, per què?             
                      
   Sí, m'agrada l'aplicació però preferiria accedir als consells per treure taques directament     
   des de la fitxa de la roba.                 
                      
                      
   Recomanaries aquesta web a familiars i coneguts? En cas negatiu, per què?         
                      
   Sí. Especialment per implicar als més joves en les tasques de la llar.           
                      
                      
                      

Taula 5. Qüestionari post-test escenari 3 
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Avaluació: 0    Totalment en desacord               
  5    Totalment d'acord               
                      

  0 1 2 3 4 5   
   En general, l'aplicació és intuïtiva i fàcil d'utilitzar           x   
   És fàcil desfer el procés i tornar al pas anterior       x       
   El procés d'un electrodomèstic és còmode            x   
   El procés de selecció de roba és ràpid         x     
   La biblioteca de símbols i els consells per treure taques són 
adeqüats i s'adapten a les meves necessitats           x   
   He trobat el que buscava           x   
                      
   Has pogut consultar tots els ítems del menú principal? En cas negatiu, per què?       
                      
   Sí, he pogut consultar el menú principal.               
                      
                      
                      
   Tornaries a fer servir aquesta aplicació? En cas negatiu, per què?             
                      
   M'agrada l'aplicació, però caldria provar-la amb les opcions d'alta manual d'electrodomèstic   
   i la posada en funcionament directament per wi-fi.               
                      
                      
   Recomanaríes aquesta web a familiars i coneguts? En cas negatiu, per què?         
                      
   M'agrada la idea però queda per desenvolupar la part de IoT.             
                      
                      
                      

Taula 6. Qüestionari post-test escenari 4 
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5. Planificació 

A continuació es presenta la informació detallada sobre la planificació de 

treball. 

Tasca Data d'inici Data d'entrega 

PAC 1     

_ Descripció de les tasques a realitzar 19/09/2018 29/09/2018 

_ Primera estructuració del document de memòria 30/09/2018 03/10/2018 

   
PAC 2     

_ Definició de continguts prèvia 04/10/2018 09/10/2018 

__ Estudi de mercat i viabilitat 04/10/2018 09/10/2018 

___ Target 06/10/2018 07/10/2018 

___ Benchmarking 08/10/2018 09/10/2018 

__ Redefinició, si cal, de la proposta inicial 09/10/2018 09/10/2018 

_ Definició de continguts fase I 10/10/2018 12/10/2018 

_ Validació de l'estructura amb la consultora   

   
_ Proposta Look&Feel 13/10/2018 15/10/2018 

_ Primers prototips de baixa definició 16/10/2018 18/10/2018 

_ Validació gràfica de la consultora   

   
_ Implementar la definició de la metodologia 19/10/2018 20/10/2018 

_ Validació de continguts 21/10/2018 22/10/2018 

_  Pressupost 23/10/2018 25/10/2018 

_ Supervisió de la planificació   

   
_ Perfils d'usuari 26/10/2018 27/10/2018 

_ Documentar definicions d'usabilitat i UX 28/10/2018 29/10/2018 

_ Definició dels tests d'avaluació 30/10/2018 31/10/2018 

   
Prototip de l'aplicació 04/10/2018 31/10/2018 

   
PAC 3     

_ Manual d'identitat gràfica 01/11/2018 04/11/2018 

_ Disseny dels wireframes 05/11/2018 16/11/2018 

_ Avaluació heurística 17/11/2018 19/11/2018 
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_ Revisió i millora del treball 19/11/2018 30/11/2018 

_ Definició dels tests d'usuaris 01/12/2018 02/12/2018 

   

Lliurament final     

_ Disseny final de l'aplicació 03/12/2018 08/12/2018 

_ Test d'usuaris 09/12/2018 11/12/2018 

_ Revisió final del projecte 12/12/2018 20/12/2018 

_ Revisió final de la memòria 21/12/2018 23/12/2018 

_ Autoinforme 24/12/2018 26/12/2018 

_ Presentació general del projecte 27/12/2018 31/12/2018 

_ Presentació en vídeo del projecte 01/01/2019 10/01/2019 

   

   
Taula 7. Planificació 
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6. El procés de definició de continguts 

6.1. La idea inicial 

Com s'ha comentat en l'apartat 2 (hipòtesi), la idea inicial del projecte és fer 

una aplicació per gestionar la tasca de rentar la roba. És una tasca pesada per 

a uns i anodina per a altres, però de compliment obligat.  

A nivell particular, tothom s'hi troba en un moment o altre i pot fer la tasca 

directament, delegar-la a alguna altra persona (com ara l'assistent de la llar) o 

contractar el serveis d'una empresa (ja existeixen serveis que s'ofereixen a la 

web com Mr. Jeff o Cleantap). 

I a nivell industrial, hi ha molts sectors que utilitzen el servei de bugaderia com 

ara hotels, hospitals, presons, llars d'avis, etc. 

Amb tot el volum de roba que gestionen les rentadores industrials i si es té en 

compte la regla de Cercle de Sinner, s'ha pensat que pot ser útil sincronitzar un 

cubell de roba bruta amb diferents departaments, que pesi la roba i detecti 

quan hi ha roba suficient per fer una rentadora. 

Aquesta aplicació classifica la roba segons les característiques de cada peça: 

la temperatura que admet, el color i el tipus de programa (amb pre-rentat, 

taques a treure, normal o roba delicada). 

En base a aquesta hipòtesi i seguint la metodologia de disseny centrat en 

l'usuari, es procedeix a fer un estudi de mercat inicial i a definir un target 

d'usuaris. Amb els resultats obtinguts s'acabarà de definir les funcionalitats de 

l'aplicació. 

  

https://www.mrjeffapp.com/
https://cleantap.com.mx/argentina/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_Sinner
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6.2. Estudi de mercat i definició del públic objectiu 

6.2.1. Estudi de mercat o benchmarking 

S'ha realitzat un sondeig del mercat per aquest tipus de producte però en  

tractar-se d'una idea totalment innovadora, no s'ha trobat una aplicació 

semblant en l'oferta actual. Tanmateix, s’ha detectat que hi ha interès en 

aquest tema.  

En primer lloc, hi ha algunes pàgines web de consells pel tractament de les 

taques de la roba a la web, especialment d'algunes pàgines de detergents com 

ara Ariel o Vanish. 

En segon lloc, s'han trobat aplicacions amb les definicions i la simbologia pel 

processament de les peces de roba que a més incorporen consells per treure 

taques com WhashingApp. 

En tercer lloc, cada vegada hi ha més serveis d'externalització del servei de 

neteja i planxat de roba per a particulars amb aplicacions com ara  Mr. Jeff o 

Cleantap. 

Finalment, i ja en l'àmbit de l'Internet de les coses, les empreses 

d'electrodomèstics comencen a oferir aplicacions per controlar diversos dels 

seus electrodomèstics. Alguns exemples son l'aplicació Smart ThinQ de la casa 

LG o l'aplicació Drean Next de la casa Drean. 

6.2.2. Definició del públic objectiu o target 

El públic objectiu és aquell a qui va dirigida la nostra creació; és a dir, el 

consumidor potencial del producte. És un aspecte clau tant en la definició de 

l'aplicació, com en el desplegament de les accions promocionals (slogans 

publicitaris, tipus de mitjans a escollir, format de la publicitat, etc). 

Hi ha diversos estudis que confirmen que hi ha una correlació entre les 

variables soci demogràfiques (gènere, formació i nivell d'ingressos...) i el 

comportament de compra en els usuaris d'Internet.  

https://www.youtube.com/user/ArielDetergenteLA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCTuIeDaN7a0uhHjSQTlPYrA/featured
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.StarApps.WashingApp&referrer=utm_source%3Dappbrain%26utm_medium%3Dappbrain_web%26utm_campaign%3Dappbrain_web
https://www.mrjeffapp.com/
https://cleantap.com.mx/argentina/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Internet_de_les_coses
https://www.lg.com/es/posventa/guias-y-soluciones/lavado-secado/lavadora-centum-aplicacion-control-remoto
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alladio.next&hl=es_419
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Més concretament, s'ha detectat que els compradors d'Internet tenen un nivell 

de renda i de formació superior que els usuaris que no compren en línia.  

D'altra banda, tot i que els usuaris d'Internet són dels dos gèneres 

indistintament, solen ser els homes els que més compren utilitzant la xarxa. 

Finalment, comentar que la combinació d'edat i ingressos és la que més influeix 

en la decisió final de compra. 

En base a les dades exposades anteriorment i extretes del treball Antecedentes 

de la decisión de compra en los entornos virtuales. Propuesta de un modelo 

descriptivo en la compra interactiva ( Bigné, J.E.; Ruiz, C., 2005)  i tenint en 

compte els serveis que proporciona l'aplicació, el perfil soci-demogràfic dels 
usuaris són dos: 

1. D'una banda, hi ha un perfil d'usuari particular, amb un nivell soci  

econòmic entre mitjà-alt i alt a qui li agrada incorporar les noves 

tecnologies al seu dia. Per tractar-se d'un perfil d'usuari intensiu de 

noves tecnologies l'edat estarà compresa entre els 25 i els 55 anys. 

 
2. D'altra banda, hi ha un perfil d'usuari professional, que es dedica a 

la bugaderia industrial i a qui li interessa controlar el pes de la roba 

per optimitzar els processos de neteja.  

6.2.3. Document de screening per filtrar els usuaris del test 

Un cop identificat el perfil soci demogràfic dels usuaris es prepara el document 

de screening, que busca filtrar els participants de manera que aquests siguin el 

més significatius possibles. Amb aquest document intern es pot preparar una 

enquesta i penjar-la a la web. 
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Es busca que el nombre final d'usuaris que facin el test estigui entre 4 i 5 

persones, nombre amb el que s'espera trobar entre el 65 i el 75% dels 

problemes importants d'usabilitat1. 

 

6.3. Redefinició de la proposta 

Després d'una primera indagació del mercat i de definir el públic objectiu, s'ha 

vist que l'aplicació encaixa perfectament en les necessitats de la bugaderia 

industrial i que també pot encaixar en electrodomèstics d'alta gamma. 

Després, amb un primer sondeig d'usuaris, s'ha detectat que mostraven poc 

interès en un cubell "intel·ligent" per seleccionar la roba a nivell particular 

(manca d'espai a la casa, poc entusiasme per aquesta innovació).  

D'altra banda, la idea de tenir les peces de roba catalogades amb les seves 

característiques de rentat i controlar el cicle "armari - rentat - secat - planxat - 

armari" sí ha tingut una bona acceptació. També s'ha comentat que caldria 

afegir una opció per gestionar les peces de roba que porten a la tintoreria. 

Per aquest motiu, es proposa el desenvolupament de l'aplicació des de la 

perspectiva de la selecció i el seguiment del procés de rentar/secar la roba i la 

connexió amb electrodomèstics ja coneguts pel gran públic (la rentadora, 

l'assecadora).  

 

6.4. Definició de continguts: diagrama d'arbre 

A continuació es mostra el diagrama de continguts de l'aplicació: 

                                            

1 Percentatges extrets de http://www.gaiasur.com.ar/infoteca/siggraph99/test-de-usabilidad-de-un-sitio.html [consultat 
el 31/10/2018] 
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Taula 5. Arbre de continguts 

Inici / Usuari

Armari Roba

Roba Bruta Per rentar

Rentar Rentadora

Assecar Assecadora

Planxar Per guardar

Informació

Ajuda: FAQs

Biblioteca de 
símbols

Consells per 
treure taques

Configuració
Rentadores

Assecadores

Usuaris
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ARMARI

RENTAR

SECAR

PLANXAR

GUARDAR

6.4. Workflow de l'aplicació 

A continuació es mostren els diferents workflows de l'aplicació que s'han 

construït de manera que es minimitza el nombre de clics per arribar a una opció 

determinada; cosa que optimitza la navegació i proporciona a l'usuari agilitat i 

senzillesa d'ús (conceptes bàsics d'usabilitat2). Per què "el disseny no és 

només l'aparença. El disseny és com funciona." (Steve Jobs, 2003) 

6.4.1. General de l'aplicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8. Workflow general de l'aplicació 
 

                                            
2 conceptes definits al punt 4.1 d'aquest treball 

Il·lustració 7. El cercle de la neteja de la roba 



TFG – Cleaning App  43 

6.4.2. Inicialització de l'aplicació (alta usuari inicial) 

 

 

Il·lustració 9. Workflow inicialització de l'aplicació 
  

Benvinguda Alta usuari Configuració
 

Inici 
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6.4.3. Ficar roba a l'armari 

 

Il·lustració 10. Workflow alta fitxa de roba 
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6.4.4. Procediment de neteja i planxa 

 

Il·lustració 11. Workflow de neteja i planxa 
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6.4.5. Configuració rentadora 

 

Il·lustració 12. Workflow seleccionar rentadora 
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6.4.6. Configuració assecadora 

 

Il·lustració 13. Workflow seleccionar assecadora 
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6.4.7. Biblioteca de consells per treure taques 

 

Il·lustració 14. Workflow consulta consells 

6.4.8. Biblioteca de símbols de rentat 

 

Il·lustració 15. Workflow consulta símbols 
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7. Look & feel 

7.1. Color 

El disseny presenta un fons clar i poques tonalitats cromàtiques per donar un 

aspecte net i poc carregat a les diferents pantalles de l’aplicació. Hi ha una 

coherència tonal al llarg de l’aplicació, tractant els elements relacionats amb les 

mateixes característiques (icones, pantalles, textos, etc.). Amb això 

s’aconsegueix una cohesió cromàtica per tal que l’usuari se senti més còmode. 

Les icones de navegació utilitzades (menú, cerca, home, etc) són les típiques 

d'Android (entorn pel qual s'ha desenvolupat aquest prototip) i les icones dels 

símbols de rentat estan basades en els estàndards, però amb un toc diferent i 

amb els colors de la paleta de colors definida, per tal de crear una imatge de 

marca. Tanmateix, en tractar-se d'un públic objectiu adult, es preveu que valori 

més l'aspecte formal que un aspecte visual molt carregat. 

S’ha utilitzat una paleta de colors RGB3 dins dels valors segurs4 a fi de ser 

compatible amb tots els dispositius i s’ha apostat per bons contrastos de colors 

(fons clars i lletres fosques o viceversa) per garantir-ne la llegibilitat. 

La paleta de colors principal es basa en els tons primaris de llum: blau, verd i 

vermell. 

 

 

 

                                            

3 La que utilitzen els dispositius electrònics i que es basa en la llum que emeten les pantalles, a 
diferència del sistema CMYK que es basa en els pigments de color que s'imprimeixen sobre un 
material. 

4 Són aquells valors que tenen tots els dispositius, fins i tot els de menys resolució. 

Il·lustració 16. Colors aditius (obtinguts de la llum) 
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D'aquest colors, s'ha escollit el color blau com a color principal (és el fons de la 

barra d'icones superior i inferior, etc.) atès el seu ús simbòlic associat a 

l'element aigua (associada també al concepte de neteja) i al sentit de serietat i 

seguretat que transmet. 

El blau és un dels colors favorits a tot el món5 i el més àmpliament acceptat i 

també s'associa a les coses quotidianes i a allò que és pràctic. - valors molt 

lligats a servei que ofereix l'aplicació -. 

Seguint els estàndards d'ús, el color vermell s'ha utilitzat pels missatges d'error 

i d'avís (quan no hi ha cap electrodomèstic donat d'alta i s'inicia el procés de 

crear una nova fitxa, per exemple). La resta de texts són en color gris sobre 

blanc i en blanc sobre blau o lila. 

I el color verd, juntament amb el groc i el lila (colors secundaris en síntesi 

aditiva), s'han utilitzat per posar color a les icones dels símbols de rentat. A 

més, el color lila s'ha escollit pels botons de 'guardar' i 'continuar' de l'aplicació 

ja que, en neuromàrketing6, s'associa a la resolució de problemes i a la 

proposta de fer les coses de manera diferent. 

La gamma cromàtica és aquesta7: 

 

Il·lustració 17. Gamma cromàtica principal 

                                            

5 Segons "El significado de los colores. El significado del color azul", publicat a 
http://significadodeloscolores.info/significado-del-color-azul/ 

6 Segons "El significado de los colores. El significado del color morado", publicat a 
https://significadocolores10.blogspot.com/p/del-morado.html 

7 Es pot veure la gamma cromàtica amb més detall a l'annex 1. 

http://significadodeloscolores.info/significado-del-color-azul/
https://significadocolores10.blogspot.com/p/del-morado.html
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7.2. Tipografia 

En primer lloc, s'havia proposat utilitzar la tipografia Giorgio, sense serifa, que 

facilita la seva lectura en mitjans electrònics, però l'eina de prototipat utilitzada 

(Justinmind) només deixa carregar tipografies disponibles a Google Fonts i 

s'assegura així que tots els dispositius poden accedir a les tipografies 

utilitzades en el disseny. 

És per això que s'ha canviat la tipografia dels botons a Comfortaa, que sí 

està disponible a Google Fonts i visualment similar a l'escollid anteriorment 

(contorns arrodonits, caixa ampla, sense serifa). 

 

Il·lustració 18. Tipografia Comfortaa 

 

Aquesta tipografia té una llicència d'ús SIL Open Font Licence v.1.1 que permet 

el seu ús de manera lliure i gratuïta. 

 

http://scripts.sil.org/OFL
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També s'ha canviat la tipografia per defecte de l'aplicació Roboto, per la 

tipografia Open Sans pel text dels menús i dels continguts de l'aplicació. 

Aquesta tipografia ha estat escollida després d'efectuar la comparació que 

proposa el mateix Google Fonts sobre les combinacions de tipografies més 

populars.8 

 

 

Il·lustració 19. Combinació de tipografies Comfortaa i Open Sans 

                                            
8 captura de pantalla extreta de https://fonts.google.com/specimen/Comfortaa 
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Il·lustració 20. Tipografia Open Sans 

Aquesta tipografia té una llicència d'ús Apache License, Version 2.0 que permet 

el seu ús de manera lliure i gratuïta, sempre que s'inclogui un avís de drets 

d'autor i la descàrrega de responsabilitat. 

7.3. Estil 

L'estil és senzill i intuïtiu. Es vol treballar amb els elements necessaris i obviar-

ne els decoratius. A partir d’això, es pretén que l'aplicació sigui fàcil d'utilitzar i 

que l'usuari sigui capaç de moure’s de manera autònoma i còmode.  

L’ús d’icones acompanya els texts de les diferents opcions (inici, ajuda,  

menú...). 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


TFG – Cleaning App  54 

8. Prototips 

8.1. Baixa definició 

8.1.1. Inicialització de l'aplicació (alta usuari inicial) 

 

Il·lustració 21. Wireframes alta usuari i accés al menú inicial 
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8.1.2. Selecció 'La meva roba': dona d'alta una peça de roba 

 

 

 

 

 

 

   

l 

 

Il·lustració 22. Wireframes menú 'la meva roba' i donar d'alta una peça de roba 
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8.1.3. Configuració dels electrodomèstics 

 

 

Il·lustració 23. Wireframes alta electrodomèstic 
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8.1.4. Consulta biblioteca de símbols 

 

 Il·lustració 24. Wireframes biblioteca de símbols de rentat  
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8.1.5. Consulta consells per treure taques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 25. Wireframes  consells per treure taques 
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8.2. Alta definició 

8.2.1. Inicialització de l'aplicació (alta usuari inicial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 26. Wireframes alta usuari i accés al menú inicial 
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8.2.2. Selecció 'La meva roba': dona d'alta una peça de roba 

 

 

 

Il·lustració 27. Wireframes menú 'la meva roba' i donar d'alta una peça de roba 
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8.2.3. Configuració dels electrodomèstics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 28. Wireframes alta electrodomèstic 
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8.2.4. Cicle de neteja 

 

 

 

Il·lustració 29. Wireframes  cicle de neteja 
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8.2.5. Consulta biblioteca de símbols 

 

Il·lustració 30. Wireframes biblioteca de símbols de rentat 
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8.2.6. Consulta consells per treure taques 

 

8.2.7. Ajuda: FAQs 

 

Il·lustració 31. Wireframes consells per treure taques 
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8.2.8. Missatges d'error 

 

Il·lustració 33. Wireframes error de connexió 

Il·lustració 32. Wireframes ajuda: FAQs 
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9. Pressupost 

 

 

 

 

 

TASQUES DEL PROJECTE HORES 
TREBALL

COST 
TREBALL COST MATERIAL DESPLA-

ÇAMENTS
TOTAL PER 

ÀREA
Definició de continguts
Estudi de mercat i viabilitat 48,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 3.600,00 €
Definició de continguts 8,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 €

Creació del mapa del web 24,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,00 €

Subtotal 80,0 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €

Look & feel

Tipografies addicionals (si cal) 0,0 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €

Drets música (si cal) 0,0 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

Altres drets d'imatge: fotografies, videos, etc. (si cal) 0,0 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 €

Preparació de la proposta look & feel 24,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,00 €

Preparació de prototips baixa definició 24,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,00 €

DCU
Definició dels perfils d'usuari 16,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €

Revisió del mapa del web 8,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 €

Definició dels test d'avaluació 16,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €

Subtotal 88,0 6.600,00 € 10.500,00 € 0,00 € 17.100,00 €

Look & feel
Creació del Manual d'Identitat Gràfica 40,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

Disseny dels wireframes 40,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

Ajustos de l'aplicació després de l'avaluació heurísti 42,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 3.150,00 €

Control de qualitat després dels test 32,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 €

DCU
Avaluació heurística 36,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 2.700,00 €

Test d'usuaris: honoraris experts 72,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 5.400,00 €

Test d'usuaris: gratificacions testers 10,0 25,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 €

Subtotal 272,0 19.900,00 € 0,00 € 0,00 € 19.900,00 €

Reunions/informes de progrés amb el client:

_Reunió inicial: pressa de requeriments (fase 0) 1,0 50,00 € 0,00 € 30,00 € 80,00 €
_Reunió  virtual: avaluació de la proposta preliminar 
(fase 0) 1,0 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €

_Reunió presencial: aprovació definitiva de la 
proposta (fase 1) 1,0 50,00 € 0,00 € 30,00 € 80,00 €

_Reunió  virtual: avaluació inicial de l'app  (fase 2) 1,0 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €
_Reunió presencial: avaluació final de l'app  i 
presentació dels informes d'avaluació (fase 2) 2,0 50,00 € 0,00 € 30,00 € 130,00 €

Control de qualitat i seguiment inicial de la distribució 
durant tres mesos 60,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 €

Administració global del projecte 16,0 75,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €

Subtotal 82,0 6.000,00 € 0,00 € 90,00 € 6.090,00 €

Total (programat) 522,0 38.500,00 € 10.500,00 € 90,00 € 49.090,00 €

 D
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10. Plataforma de desenvolupament i tecnologies 

utilitzades 

Per la realització d'aquest treball s'han utilitzat les tecnologies següents:  

Illustrator: pel disseny de gràfics vectorials  

 

Photoshop: pels retocs de fotografia: 

 

Justinmind : per la maquetació dels wireframes             

 

    Adobe Acrobat Pro: per a la realització dels fitxers per l’enviament 

 

 MS Word: per la preparació de la documentació 

 

El prototip s'ha realitzat amb el programa Justinmind i el disseny dels 

wireframes està desenvolupat per a Android; això implica que les icones 

utilitzades i la disposició dels elements és la típica d'aquest sistema 

operatiu desenvolupat per Google. 
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11. Conclusions i projecció a futur 

D'una banda, al llarg del desenvolupament del projecte, s'han detectat algunes 

millores que es podrien implementar en un futur, com ara afegir una opció de 

favorits o tasques freqüents (per exemple: endegar la rentadora) i afegir 

exemples a la secció d'ajuda. També quedaria pendent la negociació amb els 

proveïdors d'electrodomèstics per tal de fer la base de dades real dels 

electrodomèstics i la connexió directa si s'escau. 

D'altra banda, com els wireframes s'han dissenyat seguint l'estètica d'Android, 

també es podrien maquetar amb les indicacions de disseny d'Apple (més 

informació a la guia per a desenvolupadors: directrius d'interfície humana9) per 

accedir a un nombre més ampli d'usuaris potencials.  

Una versió superior podria incorporar un calendari que permetés indicar quin 

dia s'utilitzarà un determinat model i també afegir a cada fitxa un apartat de dies 

en què s'ha utilitzat una determinada peça de roba. Això permetria controlar 

què s'ha fet servir en cada esdeveniment a les persones amb una gran activitat 

social, on la imatge és molt important. 

La interacció amb altres usuaris també és una opció de millora, que permetria 

interactuar en el cas que diverses persones es reparteixin les tasques (rentar, 

planxar, etc.) i/o en el cas de tenir alguna persona que realitza les tasques de la 

llar. Aquesta interacció també seria aplicable a llistes de naixement, per 

exemple, on diverses persones podrien anar consultant què hi ha a l'armari del 

futur nadó i comprar la roba en funció d'aquesta informació. 

Seguint en la mateixa línia de desenvolupament, es podria crear una aplicació 

per a nens que permetés fer les fotos de la seva roba o dels seus ninos. Per a 

això, s'hauria de canviar l'estil de l'aplicació, fer servir colors més suaus i una 

tipografia més semblant a una cal·ligràfica. Un desenvolupament per a tauletes 

també estaria indicat en aquest cas. 

                                            

9 Human Interface Guidelines en anglès. 
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Finalment, tal i com ja s'ha indicat a l'apartat de definició d'usuaris, una altra 

sector a desenvolupar és el de la bugaderia industrial. Aquest 

desenvolupament requereix de la creació de contenidors intel·ligents (seguint la 

línia de desenvolupament de l'Internet de les coses) on es fes una primera 

separació de la roba en funció del color, el tipus de gènere i les característiques 

de rentat. 

Aquests contenidors permetrien pesar la roba i estarien connectats a l'aplicació, 

de manera que quan hi hagués la quantitat de roba indicada, aquesta emetés 

un avís per tal que el treballador pogués fer la bugada. Això permetria una 

millor optimització dels components de neteja10: producte de neteja, energia 

mecànica, temperatura i temps. 

En conclusió, aquest projecte ha treballat el procés de millora contínua que 

suposa en disseny centrat en l'usuari, on és el mateix usuari qui aporta la seva 

percepció del producte i el seu grau de satisfacció amb el mateix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

10 segons el cercle de Sinner 
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Annex 1. Guia d'estil 

A.1.1. Gamma cromàtica: colors primaris 

 

Il·lustració 34. Gamma cromàtica: colors primaris 

A.1.2. Gamma cromàtica: colors secundaris 

 

Il·lustració 35. Gamma cromàtica: colors secundaris 

A.1.3. Gamma cromàtica: colors del text 

 

Il·lustració 36. Gamma cromàtica: color del text (general) 
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A.1.2. Tipografia 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.3. Barres del sistema: Android 

Amb el número ú (a l'esquerra) es mostra la barra d'estat per defecte d'Android: 

on es poden veure les notificacions de l'aplicació  i la informació sobre l'estat 

del sistema. 

Amb el número dos (a la dreta) es mostra la barra de navegació per defecte 

d'Android: on es poden veure els controls de navegació del dispositiu: tornar 

enrere, anar a l'inici i aplicacions recents. 

 

Il·lustració 38. Barres de sistema per a mòbils Android 

 

Il·lustració 37. Tipografies: Comfortaa i Open Sans 
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A continuació es mostren les barres d'Android tal i com es mostren a l'aplicació. 

Els símbols s'han mantingut i s'han aplicats els colors de la gamma cromàtica 

escollida. 

 

Il·lustració 39. Barres de sistema de l'aplicació 

A.1.4. Icones i botons de l'aplicació 

Menú superior amb les icones: home, cerca i menú. 

 

Menú inferior amb les icones tornar enrere, sortir de l'aplicació i últimes 

pantalles visitades. 

 

Botons de l'aplicació: 

- Guardar / continuar / ajuda:   

- Afegit 

- Check in:    

- Check out:   

- Avançar:  

Barra de progrés: 
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Annex 2: Glossari 

 

Benchmarking (estudi de mercat) 

És una tècnica que consisteix en estudiar com fan altres empreses un 

determinat producte. Serveix per comparar el nostre producte amb els que hi 

ha al mercat i poder incorporar-hi millores o trets distintius o bé per aprendre 

com plantejar un producte si aquest és nou. 

 

Cercle de Sinner 

Mostra la relació dels quatre factors involucrats en la neteja de roba: una acció 

mecànica (les voltes de la rentadora), una acció química (el sabó i/o 

suavitzant), el temps (la duració de la bugada) i la temperatura de l'aigua. 

La combinació adequada d'aquests factors permet tant una optimització de 

recursos com una major durabilitat de la roba. 

 

CMYK 

La paraula està formada per les sigles dels colors primaris en la síntesi 

sostractiva en anglès: cian (Cyan), magenta (Magenta), groc (Yellow) i negre 

(Black). És el model de color basat en la síntesi sostractiva (la que es forma a 

partir dels pigments de color i la que s'utilitza en impressió física - no digital - ).  

 

DCU 

Són les sigles de Disseny Centrat en l'Usuari i fan referència a una metodologia 

de disseny de productes i/o serveis on l'usuari és el centre del disseny: les 
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seves necessitats, les seves característiques sòcio-demogràfiques, la facilitat 

d'ús del producte i el grau de satisfacció de l'usuari. 

 

Document screening 

Es un test que serveix per seleccionar els usuaris a qui pot interessar un 

determinat producte. Acostuma a tenir tant preguntes sòcio-demogràfiques com 

d'hàbits de consum per tal d'aplicar un sedàs als possibles usuaris i obtenir una 

mostra d'usuaris candidats a realitzar el test d'usuaris. 

 

IoT (Internet of Things) 

Fa referència a la connexió d'objectes d'ús quotidià a Internet gràcies a la 

implantació de xips i microcircuits, sensors, etc. Així, cada objecte pot emetre i 

rebre informació i l'usuari pot interactuar amb ell. 

 

l.e.o.o 

Llevat d'error o omissió. 

 

Machine learning 

És la capacitat d'aprenentatge que tenen alguns programes gràcies a l'aplicació 

d'algoritmes a un gran número de dades. Aquests algoritmes són capaços de 

distingir una determinada qüestió a partir de la comparació de molts exemples 

en diferents situacions. És molt utilitzat en la predicció de comportaments i 

també s'utilitza per detectar cares en les càmeres fotogràfiques. 
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RGB 

La paraula està formada per les sigles dels colors primaris en la síntesi additiva 

en anglès: vermell (Red), verd (Green) i blau (Blue). És el model de color basat 

en la síntesi additiva (la que es forma a partir de la llum emesa per les pantalles 

dels dispositius).  

 

Síntesi additiva de color  

És aquella que es forma a partir de la llum emesa per les pantalles dels 

dispositius mòbils. Aquest sistema utilitza els colors vermell, verd i blau (els 

primaris de la llum) per produïr la resta de colors. Si es barregen dos dels 

colors primaris en la mateixa proporció s'obté un color terciari (cian, magenta o 

groc), i si es combinen els tres (amb la mateixa intensitat) s´obté el color blanc. 

 

Target (públic objectiu) 

El públic objectiu, target en anglès, és aquell a qui va dirigida la nostra creació; 

és a dir, el consumidor potencial del producte. És un aspecte clau tant en la 

definició de l'aplicació, com en el desplegament de les accions promocionals. 

 

Usabilitat  

És la facilitat d'ús amb què es troba un usuari determinat en utilitzar un 

producte concret a fi d'aconseguir uns objectius específics amb efectivitat, 

eficiència i satisfacció dins d'un entorn definit.  
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UX (user experience) 

L'experiència d'usuari mesura el grau de satisfacció percebuda per l'usuari en 

utilitzar l'aplicació. Per a determinar aquest grau de satisfacció subjectiva, 

s'apliquen els tests d'usuari, que avaluen unes tasques determinades, 

realitzades per un perfil seleccionat en un entorn definit. 

 

Wireframe 

És un prototip on es defineix com es presenta la informació en una pantalla 
(ordinador, tauleta o mòbil). Pot ser de baixa fidelitat (sense colors ni imatges) 

o d'alta fidelitat (el més semblant possible a com quedarà visualment) 
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