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Introducció
El per què del projecte

1.



▪ Canvi de nom d’ICE (Institut de
Ciències de l’Educació) a IDP (Institut
de Desenvolupament Professional)

▪ Pàgina web sense disseny responsive

▪ Algunes de les informacions són 
difícils de trobar

▪ Cal actualitzar alguns continguts



Objectius
Què és volia aconseguir?

2.



Objectius principals

▪ Redissenyar la pàgina principal de l’IDP.

▪ Reestructurar de manera correcta els apartats i 
continguts que ha de tenir la nova web.

▪ Fer que la pàgina web estigues optimitzada per a 
dispositius mòbils. 



Objectius secundaris

▪ Potenciar les visites a la pàgina web a través de 
dispositius mòbils.

▪ Potenciar l’ús de twitter. 

▪ Crear un llibre d’estil i unes pautes que s’adeqüin a la 
nova imatge corporativa de l’IDP i al seu nou perfil 
professionalitzador.



Objectius personals i professionals

▪ Aplicar els coneixements adquirits durant la realització 
del Màster, en especial de les assignatures de Disseny 
d’Interfícies Interactives, Gestió de Projectes Multimèdia i 
Aplicacions Back-end. 

▪ Aplicació real del producte resultant del TFM- F.

▪ Aplicació del coneixements adquirits en l’assignatura 
Aplicacions Back-end sobre Drupal 8, ja que la nova 
pàgina web és realitzarà en aquest gestor de continguts. 



Metodologia
Com es volia fer?

3.



Fases: 

▪ Anàlisi dels requeriments de la nova pàgina.

▪ Prototipatge.

▪ Implementació de nous continguts revisats i validats

▪ Publicació a la web de la Universitat de Barcelona.

▪ Proves i correccions. 



Estat de l’art
Què hi ha al voltant?

4.



Pàgines analitzades

▪ ICE´s de la URV, de la UdL, de la UdG, de l’UAB, de la UPC, 
CLICK centre d’Innovació (UPF) i el Centre d'Innovació i 
Formació en Educació (Universitat de Vic). 

▪ Ús d’Agenda, Notícies, Destacats.

▪ Graelles amb informació de les matrícules obertes. 

▪ Diferenciació entre públic objectiu.

▪ Informació més visual.



Anàlisi de 
requeriments
Què és necessitava?
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Resum requeriments nova pàgina web

▪ Informacions diferenciades per als dos tipus de públic que presenta 
l’IDP. 

▪ Reducció de la informació i els accessos directes de la pàgina principal. 

▪ Reducció de les informacions textuals en pantalles. 

▪ Revisió i actualització de continguts.

▪ Imatge més atractiva i en sintonia amb la nova imatge corporativa. 

▪ Buscador d’activitats formatives. 

▪ Pàgina web optimitzada per a multidispositius. 



Disseny
Què s’ha fet?

6.
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Disseny pàgina principal 



Disseny pàgina notícies 



Disseny pàgina cerca formació  



Disseny pàgina publicacions



Disseny versió mòbil



Disseny menús versió mòbil



Disseny buscador versió mòbil



Desenvolupament
Com s’ha implementat?

7.



Pàgina principal



Detall buscador d’activitats



Pàgina publiacions



Pàgina Directori



Detall entrada agenda



Conclusions
A quines conclusions s’ha arribat?
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Resum de les conclusions 

▪ Repte personal. 

▪ Ha servit per aplicar coneixements adquirits al llarg del Màster. 

▪ Coordinació entre diferents parts implicades. 

▪ Planificació enrederida. 

▪ Implementació del projecte en un entorn real. 

▪ Experiència per a futurs projectes. 



Línies de futur
Què és vol seguir fent?
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Línies de futur previstes

▪ Ampliació de la web (Pàgina de recursos per a 
professorat de nova incorporació)

▪ Biblioteca digital de l’IDP. 

▪ Creació de la intranet de l’Institut. 



Moltes
gràcies!
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