
Redisseny i optimització 
per a dispositius mòbils 
de la web 

Projecte Final del Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia

TFM Professionalitzador

Ester Cros Àlvarez

Juny 2019



Perquè abordar el redisseny d’ecobicicleta.com?

Punt de partida 
interessant

Web molt activa

del 2005 al 2008

Inscripcions escoles

de ciclisme en desús

Bona idea a millorar

Cal organització dels
continguts

Sense novetats

des de l’any 2010

Repetició de 
continguts

Organització
ecléctica

Disseny segons
estàndards de 

l’época

Cal actualitzar a 
estàndards W3C

No web semàntica

No responsive

No gestor de 
continguts



Que em pot aportar?

Aspectes tecnològics

Repte, aprenentatge i 
consolidar coneixements 

adquirits en els estudis

Interès per gestió de projectes 
utilitzant metodologia Agile. 

Interès en dissenyar el prototip 
d’un futur sistema de gestió de 

continguts.

Personalment

Abordar un tema diferent de la 
meva feina per deixar volar la 

imaginació i desconnectar

Treure d’un calaix un projecte 
adormit i desenvolupar-lo 

després del TFM.

Interés per la natura, la 
ecología i la vida sana i la 

nutrició



Metodologia

ANÀLISI PREVI

o Anàlisi de la web 
existent

o Estadístiques

o Estat de l’art

o Entrevistes de 
problema

✓ Descripció de 
personatges i 
escenaris

PLANIFICACIÓ AGILE

o Fites

o Definir històries
d’usuari

✓ Tasques 
derivades

o Prioritzar Pila 
del Producte

DEFINICIÓ DEL

PRODUCTE

o Pluja d’idees

o Mapa 
d’stakeholders

o Arbre de 
continguts

PROTOTIPS

o Baix nivel

✓ Moqup

✓ PDF interactiu

o Entrevistes de 
solució

✓ Pivotar

o Prototip d’alt
nivel

✓ Axure

✓ HTML



Anàlisi de la antiga web

No adaptativa

No semàntica

Continguts repetits

Sense actualitzar

Links trencats



Estadístiques



Pluja d’idees

ecobicicleta.com

Ha de ser una 

WebAPP

Qui som?

Pedalant pel 

món

Notícies

(nom  Eco 

News   

Ha d explicar la filosofia 

que hi ha darrera 

d ecobicicleta.com

Fent km

Rutes en 

família

Tipus blog on afegir 

continguts que poden 

interessar al tarjet

Activitats, actes , 

cursos

Apartat de cutura on 

recomanar llibres, 

música, cinema

Potser en una segona 

fase del producte

Mou-te amb 

cura

Seguretat vial

(nom 

 Condueix bé  

Consells per 

preparar-se 

abans de fer 

un viatge

Usuaris 

registrats

Conèix la 

bici

La teva bicicleta

El taller

Ha d incloure un 

esquema d una 

bicicleta

Buscar a la xarxa si hi ha una 

versió actualitada del document 

que hi ha a la antiga web

En lloc de text i 

pdf millor 

videotutorials

Ha d incloure la 

defensa de l ús de la 

bici, però també dels 

valors que implica.

Possibilitat de 

crear comunitat

Podria participar 

proposant rutes o 

altres continguts

Potser podria buscar i 

reservar des d aquí lloc per 

dormir

Perfil d usuari que pugui 

visualitzar contingut extra

Home

Ha de ser una 

WebAPP

Les darreres entrades s han 

de visualitzar a la pàgina inicial

Ha de ser una interficie 

neta, blanca, combinat 

amb verds

Cuida t

Recomanacions 

per una vida 

saludable

Consell 

d alimentació

Mapes de les rutes 

que incloguin 

geolocalització

Gràfic de 

pendents

Descripció de 

la ruta

Fotos

Categoritzades 

per 

Altres paisos 

(nom  Creuant 

fronteres   

Valorar que pot incloure a 

partir d entrevistes

Com prepara la 

bicicleta

Quina roba portar

Com portar l'equipatge

Quines assegurances son 

millors

Cal federar-se?

Aprendre les senyals de 

tràfic de manera dinàmica i 

interactiva

Potser algún joc?

Video

Consells per 

pendre s la vida 

amb més calma 

(Slow life)

Primers 

auxilis 



Mapa d’stakeholders

Estudis

Treball

Natura

Transport

Vacances

Alimentació

Reciclatge

Comunicació 

amb els altres



Priorització històries d’usuari Scrum

Total cost ecobicicleta.com 100%

Cerca de rutes 10

Visualització de mapes de les rutes 9

Visualització de pendents de les rutes 9

Cerca de consells per preparar els viatges 9

Visualització de vídeos sobre reparació de bicicletes 9

Aprendre les normes de seguretat 8

Consulta urgent de que fer en cas d’accident – primers auxilis 8

Conèixer el funcionament de la bicicleta 8

Consulta de recomanacions per a alimentació correcta 7

Consulta d’activitats 7

Veure fotos de la ruta que es vol fer 6

Canviar d’idioma 5

Consulta de notícies 5



Definició de persones



Prototip A Prototip d’alt nivel B

Salvar al 
planeta

Rutes en 
bicicleta

Consum 
responsable

Inscripció
escoles
ciclisme

Ecologia

Bicicleta

Antiga web

Variacions del tema principal

Seguretat

Ecologia

Rutes en 

bici

Anàlisi
Entrevistes 

de solució



Objectius

Principals Secundaris

Objectiu

de la  webApp
Ser una webApp de referència per a la 
cerca d’ informació sobre rutes en bicicleta i 

aspectes relacionats

Potenciar tipus de vida saludables: 
alimentació , transport, consum

Conscienciar sobre la necessita d’actuar per 

salvar el planeta per garantir el futur dels 
nostres joves

Objectius per 

A l’usuari
Trobar informació pràctica sobre el mon de 
la bicicleta

Informar-se sobre vida saludable

Estar al dia de les accions que es fan per a 
salvar el planeta

Objectius 

personals de 

l'autor del TF

Aplicar els coneixements adquirits durant els 
estudis del màster

Desenvolupar un projecte real a partir d’una 
web obsoleta 

Posar-me al dia en les novetats dels CMS

Aprendre sobre el que envolta el mon de la 

bicicleta.

Conèixer llocs interessants a descobrir.



Filosofía de la webApp

“ neix amb la intenció de compartir i difondre una idea tan 

necessària com urgent: viure en harmonia amb el nostre entorn més natural.

Volem que les persones que es registren puguin compartir les seves experiències i 

rutes i les seves inquietuds. També volem difondre un ús responsable de la 

bicicleta, actualitzant tant les normes de circulació, com tot el que fa a la seva 

mecànica i al seu ús, ja sigui en rutes naturals o en entorns urbans.

vol ser un espai per a les persones que gaudeixen amb la 

bicicleta i amb les oportunitats de viure el nostre entorn més ecològic.”



Arbre de continguts

Conèix la bici

Eco-news

Mou-te amb cura

Pedalant pel mon

Cuida t

Qui som?
Filosofia de la web

Eco bici 

- ecologia

- bicicleta

- activitats

Senyals 

de tràfic
Condueix bé

Preparar 

viatge

Rutes en familia

Fent kilòmetres

Creuant fronteres

Consum responsable

- idees per reutilitzar

- fires intercanvi

- alimentació 

- hàbits 

- slow life

Cultura

- música

- llibres

- cinema

- Parts de la bicicleta

- Tipus de bicicletes

- El taller



Eines utilitzades

Anàlisi

Firefox 
developer

Esquemes

Visio

Wireframes

Prototip A

Pencil

Prototip B

Axure

Photoshop

Proves no 
lliurades

WordPress

Presentació
pública

Power
Point

Visio

Presentació
técnica

OBS

Active 
Presenter



Lloc Paleta de colors 

Fons del Header 

Menú desplegable 
#CCFFCC (204,255,204)  

Lletres finals del logotip eco 

Botons, Lletra tipus Header 2 
#009900 (0,153,0)  

Lletres inicials del logotip eco # F86930 (248,105,45)  

Lletra tipus Header 3  # FFB400 (255,180,0)  

Fons de Content.  #FFFFFF (255,255,255)  

Text de paràgraf # 333333 (51,51,51)  

 

Disseny

Logotip Paleta de colors

• Logotip: Axure Handwriting

• Contingut: Arial

Tipografia

Icones



Wireframes – Prototip Lo-Fi



Prototip Hi-Fi  - Prototip bàsic



Prototip Hi-Fi - Prototip d’alt nivell - Android



Prototip Hi-Fi - Prototip d’alt nivell - Tablet



Conclusions

• un bon anàlisi de el context demogràfic i social del target, 

• una recerca exhaustiva per descriure de l’estar de l’art

• definir les persones i escenaris d’ús integrant les tres tècniques 

• en cas d’aquest TFM aquest exercici, junt a les entrevistes del target ha 
modificar la idea inicial

Anàlisi previ molt important per un bon producte final

• imprescindible fer test d’usuaris durant les diferents fases del producte

• cal ser flexible per adaptar el producte a les conclusions d’aquests tests d’usuaris, 
Les entrevistes de problema aporten molt valor afegit. 

• entrevistes al TFM, han aportat

• suggeriment de funcionalitats que no s’havien detectat i també informació 
molt valuosa per a complimentar l’estat de l’art.

• noves idees de futur

Tenir en compte als usuaris potencials : millor producte i estalvi de 
temps



Línies de futur

Elaborar un pla d’empresa

Valorar viabilitat econòmica

Dissenyar pla de comunicació 
i marketing de la nova web.

Aprofondir i millorar el disseny 
gràfic. 

Valorar diferents opcions

Crear una plantilla propia per 
al gestor de continguts

Realitzar el producte real en 
un Sistema de Gestió de 

Continguts.

Test d’usuaris amb prototip
avançat

Valorar noves opcions
d’interacción i col·laboració
per part dels usuaris registrats

Afegir noves funcionalitats de 
forma escalada


