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Objectius
• Curs e-learning amb animacions 2d interactives

• Fomenta l'autoformació d'una manera dinàmica

• Facilitar d'accés al curs i estalvi de temps

• Ajudar als usuaris a prevenir i millorar certes conductes en l'ús de la privacitat i seguretat a 
internet.

• Aplicació de les diferents tècniques de disseny apressos durant el Grau per crear els continguts

• Profunditzar en diferents tècniques

• Donar valor afegit al curs intuïtiu i fàcil d'utilitzar alhora que sigui eficaç i eficient



Target
• Tipus d'usuari: El curs està enfocat per a persones que facin ús d'internet

• Franja d'edat: L'edat recomanada és un d'un rang d'edat entre 16 i 74 anys

• Sexe: No hi ha distincions

• Nivell educatiu: Es recomana un nivell d'estudis bàsic com a mínim

• Població: Es limita a persones de parla hispana

• Nivell socioeconòmic: No hi ha distincions

• Gustos: Tota persona que estigui interessada en internet i en la seva seguretat o privacitat a la xarxa



Planificació



Storyboard
• Hi ha 5 escenes en

total

• Cada tema del curs té
una animació de
durada màxima de 20
segons

• S’explica la narració,
el tipus de plànol i
l’enfocament de
càmera



Disseny de navegació
• Hi ha una fase on es

preparen els
continguts del curs i
els diàlegs i es fa un
disseny de navegació.



Prototips
• Disseny d’un prototip

de cada pantalla del
curs per representar
visualment i d’una
manera senzilla
l’estructura de cada
pàgina.



Disseny i esbossos



Producció
• Cada il·lustració se

separa per capes

• La separació per
capes s’exporta a
After Effects per
l’animació.



Il·lustracions d’objectes



Il·lustracions de fons



Muntatge
• Muntatge final realitzat

amb After Effects

• Cada escena fa
referència a un consell
del curs



Animacions
• Les animacions

acabades s’importen
al curs



Curs e-learning
• Disseny de cada

pantalla

• Interacció amb l’usuari

• Dades estadístiques
de cada alumne

• àudio de narrador en
tots els continguts.



Proyecció a futur
• Inplementació de més

temes rellevants

• Incloure més idiomes
perquè arribi a més
gent



Conclusions
• Aplica coneixements adquirits durant el grau

• Objectius complerts

• Millora dels Coneixements

• Aprendre Coneixements nous

• En general, el resultat ha sigut Molt positiu.
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