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Abstract 
 
El projecte consisteix en crear la identitat visual corporativa i realitzar el disseny del web que                

permetrà a l’empresa Gameria operar en comerç electrònic. Aquesta empresa, que es            

dedica a la venda de productes d’oci com jocs de taula, jocs de cartes competitius i                

marxandatge, actualment s’anomena Júpiter Juegos Barcelona i canviarà el seu nom en            

quant s’activi la botiga online anteriorment descrita. 

 

Amb aquest canvi de nom comercial, l’empresa busca reinventar-se, separar-se de la            

franquícia a la qual pertany actualment (sota la marca “Júpiter Juegos”) i ampliar el seu               

mercat a través d’Internet. Donat el canvi de nom, Júpiter Juegos Barcelona es troba amb la                

necessitat de crear una identitat visual òptima que l’ajudi a diferenciar-se d’altres            

competidors del sector, li permeti tenir personalitat pròpia i consolidi l’atractiu del seu nou              

canal de vendes online.  

 

En aquesta nova fase, un dels elements claus per l’empresa serà la creació de la seva                

pròpia pàgina web de venda online, que esdevindrà el portal on els clients potencials podran               

entrar en contacte amb la marca i conèixer qui son i que ofereixen, i al mateix temps,                 

reforçar el contacte amb els clients consolidats de l’establiment, els quals podran gaudir de              

totes les comoditats que comporta un espai online (com poder comprar desde casa,             

informació de novetats i ofertes, informació del calendari d’esdeveniments i tornejos, a la             

botiga, etc). 

 

Un altre element clau serà la creació de la nova marca per Gameria, amb un logotip el qual                  

esdevindrà l’element visual identificatiu que acompanyarà tots els documents digitals o           

impresos de l’establiment i que per tant servirà per tal que els clients identifiquin visualment               

l’empresa. 

 

Així doncs, aquest projecte final de grau reflexarà una transferència de coneixement de la              

universitat a la societat, ja que l’objectiu del mateix serà poder aplicar aquest estudi al món                

real. D’una banda crearé el manual d’identitat corporativa per la nova marca Gameria             

(imatge de marca, logo, aplicacions, directrius gràfiques i de disseny, etc.) i d’altra banda el               

disseny del seu e-commerce juntament amb la seva promoció publicitària online. 

 

Paraules clau: TFG, multimèdia, memòria, identitat visual corporativa, disseny gràfic. 
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Abstract 
 
The project consists in the creation of a new visual identity and an online store for Gameria,                 

nowadays a successful physical tabletop gaming store which also sells competitive cards            

and merchandising. At the moment, this store operates under the brand Júpiter Juegos             

Barcelona, but will change it’s identity as soon as the actions described above are finalised.  

 

With this name change, the company seeks to reinvent itself -and more importantly, break              

away from the franchise under which it currently operates (the brand "Júpiter Juegos")-, as              

well as expand its market thanks to e-commerce. As it will be changing its brand, Júpiter                

Juegos Barcelona is in need of creating a new visual identity that will help it differentiate                

itself from other competitors in the sector, allow it to have its own personality and consolidate                

the appeal of its new online sales channel. 

 

In this new phase, one of the key elements for the company will be the creation of its own                   

e-commerce site, which will become the place where potential customers will discover the             

brand (who they are and what they offer), and at the same time, a space to bond with loyal                   

customers of the physical shop, who will be able to enjoy all the comforts of online shopping                 

for the first time (such as being able to buy from home, information about news and offers,                 

information about the calendar of events and tournaments scheduled in the store, etc). 

 

Another key element will be the creation of the new brand Gameria, accompanied by a logo                

which will become the visual identifying element in all digital or print documents of the store.                

Moving forward, this new brand and logo will become the visual identity of the company in                

the eyes of current and potential customers.  

 

Likewise, this thesis project will be an example on how to transfer knowledge from the               

university to society, as it will focus on applying academic knowledge into the real world.               

Concretely, I will focus on creating the corporate and brand manual for the new Gameria               

brand (brand image, logo, applications, graphic and design guidelines, etc.), but also on the              

design aspects of this new e-commerce site and a simple promotion campaign of this new               

brand and store.  

 

Keywords: TFG, multimedia, memory, corporate visual identity, graphic design. 
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Notacions i convencions 
 
Títols dels capítols: tipografia Arial en negreta, tamany 20 color blau (RGB:0,0,255) 
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Cos del text: tipografia Arial, tamany 11 color negre (RGB:0,0,0) 
 
Paraules destacades: tipografia Arial en negreta, tamany 11 color negre (RGB:0,0,0) 
 
Peu de pàgina: tipografia Arial, tamany 11 color negre (RGB:0,0,0) 
 
Número de peu de pàgina: tipografia Arial, tamany 11 color negre (RGB:0,0,0) 
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1.Introducció 
 
He de reconèixer que l’elecció del tema el qual tractar al TFG ha estat fàcil, donat que ja ho                   

tenia clar des de fa temps. Fa un parell d’anys que col·laboro amb l’empresa Júpiter Juegos                

Barcelona i conec les seves necessitats i mancances. Aquest coneixement previ m’ha            

ajudat a tenir força clar com enfocar el tema del treball (i aplicar una transferència de                

coneixement de la universitat a la societat) a través del desenvolupament i maduració d’una              

idea que feia temps que tenia al cap treballar amb l’objectiu d’incorporar-me a l’equip              

emprenedor del negoci.  

 

La meva passió per les arts gràfiques i el món audiovisual (juntament amb el meu hobby                

preferit, els jocs de taula) m’han portat a decidir-me per aquesta opció, a més a més de                 

l’atractiu que suposa que aquest projecte es pugui materialitzar en un cas real. Per suposat,               

aquesta idea a dia d’avui està molt verda, però ja es comença a percebre a l’horitzó… 

 

Júpiter Juegos Barcelona és una botiga situada al carrer Ausiàs March 52 a Barcelona.              

Fiscalment és una entitat comercial franquiciada a Júpiter Juegos, la seu de la qual es troba                

a Madrid. Aquesta marca té nombroses botigues franquiciades arreu de la península ibèrica,             

però l’única establerta a Catalunya és la botiga de Barcelona. Per raons comercials i              

desacords amb la política comercial de la franquícia, el propietari de l’establiment franquiciat             

a Barcelona vol començar a treballar per lliure i fer un canvi d'identitat de marca. En aquest                 

sentit, Júpiter Juegos encara no disposa d’un canal de comerç electrònic establert i aquest              

serà un dels primers passos que durà a terme en quant es completi la separació de la                 

franquícia. No només es tracta d’una necessitat important per fer crèixer el negoci de              

l’empresa, sinó que en un món post COVID-19 és absolutament imprescindible.  

 

Sóc conscient que existeix una gran multitud de botigues de jocs de taula online, com               

Zacatrus o el propi Amazon, però cap que convisqui amb un espai físic consolidat com el                

cas de Júpiter Juegos Barcelona, que disposa d’un bon volum de vendes i clients fidelitzats               

gràcies a la bona gestió realitzada des de la seva apertura fa 4 anys.  

 

De moment he aprofitat aquesta oportunitat com a font d’inspiració per elaborar un treball 

centrat en desenvolupar la identitat corporativa i fer un disseny del nou e-commerce 

d’aquest projecte empresarial, al qual tinc previst incorporar-me pròximament.  
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2.Descripció 
 

El present document conté la memòria del Treball de Fi de Grau de Multimèdia en la                

especialitat de  Comunicación Visual i Creativitat. 

 

Partint d’una empresa real (Júpiter Juegos Barcelona), que es dedica a la venda de              

productes d’entreteniment com són jocs de taula, jocs de cartes i marxandatge, i que té               

base jurídica i fiscal a Barcelona, centraré el treball en el canvi d’identitat corporativa i               

disseny de la seva nova botiga online. 

 

El panorama actual del mercat dels jocs de taula ha estat en constant creixement durant els                

darrers 10 anys. Concretament, la seva venda a Espanya ha augmentat un 40% i, no només                

continua creixent, sinó que s’ha vist beneficiada positivament pel confinament provocat per            

la COVID-19, tal i com es comenta al següent article de l’agència de premsa Europa Press.  

 

A Barcelona existeixen diferents botigues que es dediquen a la venda d’aquest producte de              

forma especialitzada, a les quals cal sumar els diferents centres comercials i també diverses              

webs de venda online. No obstant això, molt poques botigues físiques disposen d’un canal              

de venda online i, si en tenen, es tracta de webs força senzilles i mal gestionades. Al mateix                  

temps, gairebé totes les web de venda online de jocs de taula no disposen d’un espai físic                 

(com una botiga) on atendre els seus clients de forma presencial. Així doncs, hi ha pocs                

comerços d’aquest sector els quals unifiquin tots el serveis i atenguin tant a clients fidels               

com potencials tan físicament com virtualment, sempre amb el màxim nivell d’atenció al             

client. 

 

En base a l'anteriorment exposat, l'elaboració d'aquest projecte consta de tres parts            

diferenciades: 

 

1. L’anàlisi, cerca i creació d’una identitat visual corporativa: 
Pretenc donar una singularitat visual única que consolidi la botiga com a entitat i que               

sigui fàcilment identificable, de tal manera que nous i vells clients la puguin             

reconèixer amb un simple cop d'ull. Donat que l’empresa vol fer un canvi de nom,               

amb tot el que comporta visualment, és de màxima importància fer-ho correctament            

o crear un disseny adequat, ja que serà la porta d’entrada a nous clients i permetrà                

mantenir els clients actuals fidelitzats. El document resultant d’aquesta primera part           

serà un manual d’estil que inclourà: 
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● Conceptualització de la imatge de la marca 

● Imagotip i isotip (amb tota la seva variació com logos en negatiu) 

● Paleta de colors 

● Tamanys 

● Tipografies 

● Àrea de protecció 

● Exemples d’usos correctes i incorrectes 

● Altres elements gràfics 

 

2. El disseny d’una pàgina web de venda online (e-commerce): 
● El disseny d’estil 

● Arquitectura de la informació 

● Usabilitat i perfils d’usuari 

● Les funcionalitats del web 

● Wireframes resultants 

 

3. La creació d’una campanya promocional online: 
Tot i que la part essencial del treball és la creació de la nova identitat corporativa i el                  

disseny de la pàgina web, pretenc treballar la part de marketing mitjançant la creació              

d’alguns petits banners per donar a conèixer la empresa en els diferents medis             

digitals, tot centrant-me en què és Gameria i en la promoció de campanyes             

estacionals.  

● Banners publicitaris que seran emprats a webs de tercers.  
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3.Objectius 
 
Pel que fa a l’objecte d’estudi: 
 

● Dissenyar i desenvolupar una nova marca per Júpiter Juegos, basada en el            

nou naming “Gameria”.  

○ Crear una nova identitat visual corporativa en base a aquest canvi de            

marca. 

○ Desenvolupar una guia d’estil amb recursos que donin suport a          

aquest canvi de marca i contemplin el seu ús en múltiples           

circumstàncies. 

 

● Dissenyar l’aspecte gràfic d’una nova botiga online per Gameria.es, tot          

integrant les necessitats del comerç, basant-me en un estudi de l’usuari i la             

usabilitat i integrant-hi la nova identitat gràfica anteriorment desenvolupada.  

 

● Crear exemples de banners per publicitar aquest nou comerç i les seves            

promocions estacionals a webs de tercers.  

 

A títol personal:  
 
3.1 Principals 

 

● Aprofitar els coneixements adquirits durant la realització del Grau Multimèdia          

i demostrar la seva assimilació, tot posant-los en pràctica per realitzar el            

projecte. 

 

● Planificar i posar en marxa les diferents tasques per dur a terme            

satisfactòriament el treball de final de grau. 

 

● La realització del projecte en sí i de tots els informes i continguts amb els               

quals documentar el procés del treball. 

 

● La presentació correcta del TFG, respectant les dates d’entrega i els requisits            

sol·licitats. 

 

● Consolidar-me com a professional en l’àmbit gràfic i audiovisual. 
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3.2 Secundaris 
 

● Desenvolupar les meves aptituds creatives. 

 

● Poder posar en pràctica els coneixements trets del TFG en un cas real             

d’empresa. 

 

● Crear material gràfic i audiovisual professional en multimèdia i arts gràfiques. 

 

● Utilitzar diferentes aplicacions i eines d’arts gràfiques per elaborar un projecte           

amb bona praxis. 
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4. Briefing 
 
4.1 Marca 
 

La marca Gameria sorgeix de la modificació del terme en anglès “game”, al qual hem               

aplicat el sufix “-eria”, que etimològicament significa conjunt d’objectes, per tal d’obtenir un             

substantiu femení que recull el concepte de “conjunt de jocs”. 

 

Amb aquest nom graciós i fàcil de recordar desitgem donar nous aires de frescor a               

l’empresa i desvincular-la de la franquícia Júpiter Juegos, i alhora transmetre els valors             

estratègics de l’empresa: dinamisme, modernitat, alegria, joventut… D’una banda, el nom           

Gameria es relaciona ràpidament amb el producte comercialitzat per la mateixa (jocs); pot             

ser llegida en català, castellà i anglès de forma correcta (i presenta bona sonoritat) i resulta                

un terme prou curt i carismàtic capaç d’aconseguir que els consumidors la interioritzin             

ràpidament.  

 

La marca és representada mitjançant un logotip consistent amb la paraula “Gameria”, a la              

qual el punt de la “i” està constituït per una imatge vectorial d’un dau de sis cares, que                  

ràpidament identifica el producte venut (jocs de taula). Al mateix temps, aquesta paraula             

està acompanyada per un isotip d’una imatge vectorial d’un ovni, a la part superior del qual                

pot llegir-se la lletra “G” de Gameria. Sota aquest element torna a observar-se un dau de sis                 

cares, el qual simula ser abduït pel platell volant. Els colors utilitzats són un gris fosc i dues                  

tonalitats de verd, una fosca i una clara.  

 

La idea de la nau espacial extraterrestre representa la desvinculació amb Júpiter Juegos, i              

com la botiga marxa o és abduïda fins un nou planeta anomenat Gameria. 

● Verd fosc: CMYK: 91 | 0 | 55 | 0  

      RGB: 0 | 160 | 140  

      #00A08C 

● Verd clar: CMYK: 36 | 0 | 22 | 0  

      RGB: 175 | 218 | 210  

     #AFDAD2 

 

● Gris fosc: CMYK: 94 | 65 | 50 | 54  

     RGB: 37 | 54 | 66 

     #123341 

Memòria Treball Final de Grau | Grau Multimèdia | Albert Dalmau Prat 13 



● Blanc: CMYK: 0 | 0 | 0| 0  

     RGB:250 | 250 | 250 | 250 

     #FFFFFF 

 

He escollit aquestes tonalitats de dos colors verds no només per tractar-se de tonalitats              

agradables, sinó perquè són colors oposats al taronja, color corporatiu actual de Júpiter             

Juegos. Considero que aquest canvi cromàtic permetrà fer una clara separació i distinció de              

la nova marca. 

 

4.1.1 Posicionament de marca: ús de tipografia i color 

 

En aquest sentit, considero que aquests colors ens poden ajudar a comunicar els valors de               

marca que podreu veure analitzats en el següents apartats. Així doncs, Gameria oferirà (o              

això esperem) productes de jocs de taula i articles relacionats, sempre amb la millor atenció               

al client, i a uns preus molt competitius. El color verd és un color agradable; dins la cultura                  

occidental està relacionat amb coses “correctes” o “bones” (el carrer el creues quan el              

semàfor està verd, no vermell) i volem que la gent senti que comprar a Gameria és la                 

decisió correcta (no per res és -o aspira a esdevenir- la millor botiga en relació a preus i                  

serveis, juntament amb el seu alt nivell d’atenció al client, com es pot veure al gràfic del                 

mapa de posicionament a la pàgina 15). 

 

En relació a la tipografia de la marca, despres de fer diverses proves, em vaig decantar per                 

la font Bauhaus 93. Es tracta d’una font sans-serif (amb un estil modern, sense remats als                

seus extrems, neta), d’estil decoratiu (crida l’atenció del client, però sense comprometre la             

llegibilitat, un dels punts més importants a l’hora d’escollir una font), de traç gruixut i estil                

“retro” (recorda a tipografies d’èpoques ja passades), i tots aquests elements contrasten            

fortament tant amb els altres elements gràfics de la pròpia marca, com amb les tipografies               

emprades per la competència, tot aconseguint cridar encara més l’atenció dels futurs clients.  

 

Així doncs, en emprar aquesta tipografia al logotip de la marca (que resulta “retro”), creem               

un fort contrast “aparent” amb el platell volant de l’imagotip, tot combinant un element de               

ciència ficció i aquestes lletres que semblen d’un altre temps… però, en analitzar-ho             

detingudament, podem observar que el platell també respon a una ideació de la ciència              

ficció més pròpia dels anys 50 que de 2021. En conjunt, d’alguna manera, volem recordar a                

aquells temps d’oci familiar en els quals es jugava molt més a casa, davant d’una taula, a                 

qualsevol joc, i no existien ni els smartphones ni les PlayStation.  
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Pel que fa a la competència directa, l’elecció de la font té una clara voluntat de diferenciació.                 

Si analitzem detingudament els logotips de l’actual Júpiter Juegos, Zacatrus, Kaburi,           

Gigamesh, Dracotienda i Mathom, podem observar tres escoles de pensament: aquells que            

opten per tipografies sans-serif bàsiques i gruixudes (Júpiter o Gigamesh, tot i que aquests              

darrers innoven en augmentar l’espai entre lletres); el grup que opta per fonts decoratives              

que recorden a fantasia i ciència ficció (Kaburi, Mathom i Dracotienda, tot i que en el seu                 

cas, empren tipografies de traç més fi) i Zacatrus, que prefereix una font amb serif molt fina,                 

només “adornada” amb un ús diferenciat de colors. En aquest context, la tipografia de              

Gameria esdevé molt diferent i les seves qualitats (crida l’atenció, et porta a temps passats,               

etc.) l’ajudaran a tenir un espai únic a l’imaginari dels futurs clients.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
4.2 Producte 

 

Gameria ofereix una gran varietat de productes de qualitat relacionats amb l’oci, amb els              

quals és possible disfrutar d’una tarda tant si s’està sol, en parella o amb grups de gent. La                  

botiga comercialitza des de productes molt econòmics, com ara jocs de cartes a un preu               

mínim d’uns 5 euros, a grans jocs de taula amb gran quantitat de components d’alta qualitat,                

els quals arriben a preus de més de 200 euros.  

 

 

4.3 Target 
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El públic principal al qual van dirigits els serveis que ofereix l’empresa va des dels 16 als 65                  

anys d’edat. Està format principalment per particulars (tot i donar servei a algunes empreses              

i institucions com ara escoles i tallers extraescolars) els quals tenen en comú l’afició pels               

jocs de taula, desitgin introduir-se en aquesta forma d’oci o simplement busquin noves             

formes de passar una estona divertida amb amics o família.  

 

Pel que fa al perfil econòmic del target, cal dir que és molt ampli (de mitjà a mitjà-alt), ja que                    

els productes venuts responen a diferents nivells de preu, assequibles per una gran multitud              

de perfils.  

 

Tot i que actualment el gruix de clients es troba a Barcelona ciutat, amb el llançament de la                  

botiga online desitgem arribar a un màxim de clients, entre els quals s’hi troben famílies i                

parelles que viuen fora de les ciutats principals i no disposen d’un establiment especialitzat              

a prop de la seva llar - i, al mateix temps, fidelitzar els clients habituals tot oferint-los un nou                   

servei-. 

 

4.4 Mapa de posicionament 
 

Actualment existeixen nombroses empreses que realitzen serveis similars als que oferirà           

Gameria, tant físicament com a través d’Internet. No obstant això, no hi ha moltes empreses               

especialitzades en jocs de taula i productes d’oci que disposin tant de botiga física com de                

venda online a l’estat espanyol, i menys amb la qualitat de l’experiència del client i serveis                

que oferirà Gameria: sala de jocs de més de 80 m2 amb una ludoteca d’ús públic per                 

clients, sèrie de tornejos organitzats, calendari online dins el web amb tota la informació i               

amb la possibilitat de subscriure’s i reservar un espai de joc amb facilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hem de comparar Gameria amb altres empreses del sector, obtenim el següent mapa: 
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Figura 1. Mapa de posicionament 

 

 

● Gameria és l'únic comerç dins del mapa de posicionament de comerços més            

rellevants del sector amb representació a Catalunya que compaginarà venda online i            

física amb un espai d’oci per clients, i a banda disposa de preus competitius (ven               

amb un 10% de descompte sobre tots els seus productes).  

● Zacatrus és el més proper, ja que també compagina vendes físiques i online, però no               

disposa d’espai de joc a les seves botigues.  

● Mathom té bones ofertes, però no disposa d’espai físic: opera únicament a través             

d’Internet.  

● En tractar-se d’una plataforma gegant, Amazon disposa de bons preus, però en no             

tractar-se d’un proveïdor especialitzat no té un catàleg tan complet i no és competitiu              

en tots els productes del sector. Per suposat, tampoc disposa d’espai físic ni espai              

social de joc.  

● Kaburi disposa de bons preus, un catàleg ampli i zona d’oci, però no ofereix venda a                

través d’Internet.  

● Dracotienda només opera online, tot i tenir un catàleg complet i oferir molt bona              

atenció al públic.  

● Gigamesh no disposa de venda online i no està 100% especialitzada en el sector del               

joc de taula: també opera com a llibreria.  

● Fnac opera tant físicament com online, però disposa de pocs productes i molts d’ells              

no tenen preus competitius.  
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4.5 Análisis DAFO 

 

 

Figura 2. Anàlisi DAFO 

 
 

 
4.6 Reason Why 
 

La raó per la qual el client ha d’escollir Gameria i no una empresa de la competència és el                   

valor afegit de la primera: un tracte excel·lent i personalitzat per cada client; productes a un                

preu molt competitiu; la facilitat de poder comprar des de casa -si és el que es desitja- i                  

recollir el producte a la botiga, o bé optar per rebre’l a domicili; el plaer de visitar la botiga                   

-d’ambient agradable i familiar- en persona i descobrir un nou joc a la sala d’oci. En                

definitiva: poder formar part de la comunitat de Gameria. 

 

4.7 Key facts i enfocament del missatge 
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Debilitats Amenaces 

● No disposa actualment de venda 
online, per tant no és excessivament 
coneguda fora de la província de 
Barcelona 

● L’experiència en venda online és 
reduïda 

● Canvi de nom de l’empresa  
 

● Molta competència en la venda 
online de jocs de taula.  

● Intrusisme de grans plataformes 
com Amazon o Fnac. 

● El canvi de marca, creació de 
l’e-commerce, nou ERP i augment 
de magatzem requeriran una 
inversió significativa.  

 

Fortaleses Oportunitats 

● Fa 3 anys que l’empresa opera en 
format botiga física i ha esdevingut 
un comerç de referència a 
Barcelona 

● És líder del sector pel que fa a 
comerç físic i en l’organització 
d’esdeveniments a Barcelona 

● Disposa d’una línia de productes 
ben diversificada i diferenciada per 
satisfer totes les necessitats dels 
clients 

● Disseny d’estil atractiu que capta 
l’atenció dels clients 

● Preus molt competitius  
● Sala de jocs per clients amb una 

gran comunitat que creix dia a dia 

● Mercat potencial cada cop més gran 
en un mercat en creixement 

● La venda de jocs de taula es veu 
poc afectada en èpoques de crisi 
econòmica 

● Poder atendre els clients tant 
físicament com virtualment 

● Consolidar-se com un dels líders del 
sector a Espanya 

● Creixement del plantejament de 
negoci, primer amb la venda online, 
posteriorment amb la possibilitat 
d’esdevindre editorial de jocs de 
taula  



A través del eslògan “Gameria, el teu nou planeta lúdic” intentarem enviar un missatge              

senzill i al mateix temps original, buscant la coherència entre el llenguatge verbal i el visual,                

tot fent referencia de manera subtil al canvi de nom i per tant el deslligam amb Júpiter                 

Juegos. 

 
4.8 Estratègia de campanya 

 
En l’elaboració de la campanya utilitzarem una estratègia de tipus PULL, on l’interessat             

consultarà el que realment li resulti rellevant útil, de manera que sigui ell qui esculli la                

informació a la qual vol accedir. 

 

Aquest tipus d'estratègia serà principalment executada en els diferents canals a través            

d’Internet, de tal manera que es pugui suggestionar al client sense que es senti pressionat, i                

alhora transmetre els valors de la nova marca. 

 

És possible definir quatre passos claus dins la estratègia de la campanya: 

 

1. Estudi de mercat: analitzarem minuciosament el mercat actual, per poder prendre           

determinades decisions clau per l’èxit de l’empresa i el seu creixement. 

 

2. Posicionament SEO (Search Engine Optimization): millorarem la visibilitat de la nova           

web e-commerce als resultat dels buscadors més habituals, de tal manera que el             

posicionament web sigui el millor possible. 

 

3. Posicionament SEM (Search Engine Marketing): millorarem el posicionament de         

l’e-commerce a través de la contractació de publicitat online.  

 

4. Xarxes socials: disposarem de presència a les diferents xarxes socials mes           

rellevants com Instagram, Facebook, Twitter i YouTube. 

 

4.9 Mitjans 
 
La campanya publicitària es desenvoluparà exclusivament a través d’Internet, ja que serà el 

principal medi al qual el usuaris trobin l’empresa i els nostres productes. 

A més, esperem que l’ús de les xarxes socials beneficii les possibilitats de donar-nos a 

conèixer com a nova marca al mercat nacional. 
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Memòria Treball Final de Grau | Grau Multimèdia | Albert Dalmau Prat 20 



5.Continguts 
 

5.1 Continguts generals 
 

El treball final de grau (TFG) està format pels següents continguts entregables: 

 

● Manual d'identitat gràfica corporativa 

● Logotip, isotip i imagotip de la marca 

● Prototips Lo-Fi (baixa qualitat) i Hi-Fi (alta qualitat) de la pàgina web 

● Banners publicitaris estàtics 

● Document de la memoria del TFG 

● Presentació en format lliure del treball 

● Vídeo de presentació dirigit al Tribunal d'avaluació 

● Autoinforme d'avaluació. 
 
5.2 Continguts específics 
 

En referència a la creació de productes visuals, dissenyaré els següents elements: 

 

● Imagotip (versió original, negatiu i dos tintes) 

● Isotip  (versió original, negatiu i dos tintes) 

● Manual d’identitat corporativa 

 

En relació al disseny web, els components entregables són: 

 

● Prototips de baixa fidelitat 

● Prototips d’alta fidelitat 

 

Les dues versions han estat dissenyades adaptades per ordinador i dispositius mòbils.  

 

Pel que fa a la campanya de màrquting online, dins el manual d’identitat corporativa he creat                

una secció destinada a com configurar banners per promocionar el site de Gameria: 

 

● Banners publicitaris estàtics, tant genèrics corporatius com relatius a promocions          

estacionals.  
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   6. Metodologia 
 
La metodologia seguida per realitzar el Treball Final de Grau consistirà en l’estudi previ de               

cadascuna de les etapes a realitzar i el seu desenvolupament. Per tal de completar              

aquestes tasques i obtenir la informació necessària per realitzar el projecte, empraré els             

materials i els recursos disponibles a l’aula, juntament amb la cerca d’informació i             

bibliografia a Internet.  

 

La metodologia de cadascuna de les fases del projecte dependrà de les seves necessitats i               

objectius propis. Una de les accions prèvies fonamentals serà l’estudi de mercat de botigues              

online de jocs de taula, per tal de poder tenir la informació necessària per desenvolupar               

aquest projecte sobre un cas real de forma efectiva.  

 

Un cop hagi recopilat tota la documentació i informació rellevants, treballaré en el seu anàlisi               

i conceptualització per tal de poder proseguir en l’escriptura dels documents a entregar. Així              

doncs, aplicaré la mateixa metodologia que he utilitzat en les entregues anteriors de             

pràctiques durant el grau de Multimèdia, tot seguint les recomanacions pertinents del            

consultor: 

 

● Cerca d’informació i documentació útil per executar totes les fases del TFG. 

● Ús de les metodologies de treball i ús de les eines necessàries per desenvolupar les               

fases del projecte. 

● El propi desenvolupament del treball final de grau segons les fonts d’informació            

cercades. 

○ Dues fonts d’informació estratègiques en aquest sentit seran el CEO de           

l’empresa, Joan Grau, i una sèrie d’entrevistes a usuaris tipus de la botiga             

física, les quals ajudaran a definir amb més detall qüestions com la imatge de              

marca o la usabilitat de la botiga online. 

● Realització paral·lela de la memòria juntament amb el desenvolupament del projecte 

● Testeig on es realitzaran les proves i millores necessàries en els elements            

dissenyats, per tal que arribin a ser aplicables al món real. 

 

Les tres etapes del projecte són: 
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6.1 Identitat visual corporativa: 
 

Elaboraré un anàlisi i estudi de l’empresa per poder desenvolupar un disseny de forma              

òptima, en línia amb els seus principis, i amb una personalitat adequada amb el caràcter i                

objectius de l’empresa. La informació serà recopilada mitjançant reunions amb el CEO de             

l’empresa, Joan Grau Vicens, les quals seran fonamentals per captar la filosofia d’empresa i              

saber quins són els objectius i el concepte del seu negoci, els quals seran reflexats en el                 

disseny de tots els elements gràfics. 

 

Veure Annex 4 Entrevista amb Joan Grau, CEO de Júpiter Juegos Barcelona. 

 

Un cop tots els conceptes estiguin definits, em centraré en l’elaboració dels primers             

esborranys de la marca i logotip, tot seguint el corresponent feedback del “client” (el CEO de                

la botiga), adequats a les necessitats comunicatives de l’empresa, que s’està escindint de la              

franquicia actual. Un cop estigui satisfet amb el disseny, començaré les tasques de creació              

de l’imagotip i isotip, juntament amb la definició dels colors en format digital vectorial              

mitjançant el programa Adobe Illustrator. 

 

Posteriorment, realitzaré versions sobre fons blanc, sobre fons negre negre i a dues tintes i               

començaré a desenvolupar una guia d’estil que inclogui tota la informació necessària            

d’aquesta nova identitat visual corporativa (ús correcte del isotip i imagotip, colors            

corporatius, tipografia, ús en suports digital i paper). Aquesta guia d’estil serà maquetada             

amb el programari Adobe Illustrator. 

 

6.2 Disseny de la página web: 
 
Primerament faré una anàlisi dels webs de la competència per veure quin és l’estil i les                

funcionalitats que es fan servir actualment al sector i obtenir insights sobre bones i males               

pràctiques que m’ajudin a definir un disseny distintiu amb una bona arquitectura de la              

informació i usabilitat pel futur comerç online de Gameria.  

 

En aquest punt, em vull centrar en desenvolupar un disseny del web que estigui centrat en                

primer lloc en l’usuari, intentant aconseguir una perfecta harmonia entre el disseny i la              

facilitat de navegació amb una bona usabilitat, i per suposat, sense perdre de vista les               

necessitats comercials de l’empresa. Per poder assegurar aconseguir totes dues fites,           

agafaré conclusions de l’entrevista amb el CEO i realitzaré un estudi de diferents perfils              
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d’usuaris, els quals permetran optimitzar la usabilitat de la pàgina i garantir la funcionalitat              

plena per aconseguir els objectius comercials. 

 

En aquest apartat realitzaré una estructura i disseny amb l’ús de prototips com són els               

wireframes, primerament amb amb un software específic (serà el cas dels primers            

esbossos), i posteriorment en alta fidelitat mitjançant el programari d’Adobe.  

 

6.3 Campanya promocional: 
 
Tal i com he indicat abans, de forma complementària a la creació del disseny de               

l’e-commerce i la nova identitat corporativa, el manual inclourà una secció destinada a             

banners amb els quals promocionar l’empresa a pàgines de tercers per tal d’atreure a nous               

clients.  

No obstant això, vull destacar que desenvolupar de forma avançada cap tipus de campanya              

és prematur abans de tenir el web i poder fer proves definitives per tal de definir les                 

estratègies més adients. Per aquest motiu, el manual només contindrà uns exemples bàsics             

sobre els quals innovarem un cop tinguem insights reals de clients online.  
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 7. Arquitectura del lloc web 
 
La pàgina web estarà basada en una arquitectura de tipus client-servidor. Tot seguit,             

detallaré els elements que formen part de l’arquitectura: 

 

Client 
 
L’arquitectura de la pàgina web relativa al client és independent del servidor. Aquest TFG              

treballa els aspectes de disseny i contingut i per tant no he aprofondit sobre la programació                

ni codificació del lloc web. En el cas que es portés a terme, s’utilitzarien llenguatges de                

programació com HTML, CSS, JavaScript i PHP.  

 

El client es connectarà al lloc www.gameria.es i anirà navegant a través dels continguts del               

site; el servidor rebrà i interpretarà les accions que sol·licita el client. 

 
Servidor 
 
És el lloc on s’ubiquen tots els continguts del lloc web. Disposa de memòria RAM i suficient                 

capacitat d’emmagatzematge per guardar tots els continguts i les connexions multiusuaris.           

També interpreta totes les accions que el client sol·licita quan navega per la pàgina web. 

 
Base de dades 
 
Són tots el productes que apareixen a l’e-commerce, enmagatzemats en una base de dades              

SQL en un ERP. També les dades dels diferents usuaris o clients registrats,             

emmagatzemats en una base de dades SQL. 
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   8. Plataforma de desenvolupament 
 
A continuació especificaré les eines emprades en el desenvolupament d’aquest TFG, tot            

contemplant tant el software com el hardware utilitzats.  

 

8.1 Software 
 
Programari Adobe Creative Cloud 

 

● Adobe Illustrator: disseny de gràfics vectorials i prototips. 

● Adobe Photoshop: edició fotogràfica i disseny.  

● Adobe Premiere: edició de video. 

● Adobe After Effects: postroducció de vídeo. 

● Adobe Indesign: maquetació de la guia d’estil. 

● Audacity: edició d’àudio 

● Adobe Media Encoder: conversió de format de vídeo  

● Mockflow: wireframes 

 

Programari Office 

 

● Word: elaboració de la memòria del treball final de grau 

● Excel: planificació i diagrama de Gantt 

 

Prezi 

 

● Creació de presentació dinámica del TFG 

 

Navegadors web 

 

● Google Chrome 

● Mozilla Firefox 

 

8.2 Hardware 
 

Per tal d’elaborar aquest projecte, he utilitzat el següent ordinador:  
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Model: ASUS HLBUP05 

Processador: Intel Core i9-9900k CPU 3.60Ghz 

Ram: 32 GB 

Targeta gràfica: Geforce RTX 2080 

Pantalla: LG 4k de resolució de 27 polzades 

Sistema operatiu: Windows 10 Home 

 

De la mateixa manera, he utilitzat una càmera fotogràfica digital per la creació del vídeo de                

presentació del projecte, acompanyada d’un telèfon mòbil amb el qual he realitzat            

fotografies i enregistrat àudio: 

 

Càmera fotogràfica: 

 

Model: CANON EOS 750D 

Sensor: CMOS APS-C (22.3 x 14.9 mm) 

Píxels efectius: 24,7 Megapíxels 

Òptica: Sigma 18-200mm 

 

Telèfon mòbil 

Model: IPhone 11 

Sistema operatiu: iOS14 
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   9. Planificació 

 
He organitzat la planificació del projecte en base a les quatre dates corresponents als              

lliuraments de les proves d'avaluació continuada (PAC) i l’entrega final del projecte. 

 

 

 

A continuació, definiré un calendari més concret en base a cadascuna de les activitats i               

feines del TFG que compondran cadascuna de les PAC, acompanyades d’una forma molt             

més precisa amb les dates d’inici, duració i finalització per cadascuna d’elles.  

 

 

PAC1  
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 Descripció Inici Finalització 

PAC 1 Definició formal del projecte 16/09/2020 29/09/2020 

PAC 2 Desenvolupament i consolidació I 30/09/2020 28/10/2020 

PAC 3 Desenvolupament i consolidació II 29/10/2020 29/11/2020 

PAC 4 Lliurament final 30/11/2020 11/01/2020 

Descripció Inici Finalització Duració dies 

Arrencada del projecte 16/09/2020 16/09/2020 1  

Definició del projecte 17/09/2020 18/09/2020 2 

Inici de la PAC1 (memòria) 19/09/2020 28/09/2020 9 

Entrega de la PAC1 29/09/2020 29/09/2020 1 



PAC2  
 

 
 
 
PAC3  
 

 
 
 
 
PAC4 
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Descripció Inici Finalització Duració dies 

Correccions de la PAC1  05/10/2020 07/10/2020 2 

Estudi de mercat  05/10/2020 07/10/2020 3 

Disseny de la marca 08/10/2020 14/10/2020 7 

Determinació de la gama cromàtica 08/10/2020 14/10/2020 7 

Determinació de la tipografia 08/10/2020 14/10/2020 7 

Creació del manual d’estil 15/10/2020 22/10/2020 7 

Nova versió de la memòria 23/10/2020 28/10/2020 5 

Entrega PAC 2 28/10/2020 28/10/2020 1 

Descripció Inici Finalització Duració dies 

Correccions de la PAC2  02/11/2020 04/11/2020 2 

Canvis i millores dels entregables 05/11/2020 08/11/2020 4 

Arquitectura de la informació 09/11/2020 11/11/2020 3 

Estudi d’usabilitat. Avaluació heurística  12/11/2020 14/11/2020 3 

Disseny de Wireframes 15/11/2020 21/11/2020 7 

Nova versió de la memòria 22/11/2020 28/11/2020 7 

Entrega PAC 3 29/11/2020 29/11/2020 1 

Descripció Inici Finalització Duració dies 

Correccions de la PAC3 07/12/2020 09/12/2020 2 

Canvis i millores dels entregables 10/12/2020 13/12/2020 4 

Creació de banners publicitaris 14/12/2020 20/12/2020 7 



 
 
Paral·lelament, he realitzat un diagrama de Gantt al qual poder visualitzar de forma 
fàcil la càrrega de treball a realitzar i les dates concretes en les quals em dedicaré a 
cadascuna de les tasques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Gantt 
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Vídeo de presentació  21/12/2020 26/12/2020 6 

Nova versió de la memòria 27/12/2020 01/01/2021 7 

Modificacions necessàries 02/01/2021 04/01/2021 3 

Entrega PAC 4 11/01/2021 11/01/2021 1 



 10. Procés de treball  
 
De la mateixa manera que es pot veure a l'apartat de planificació del projecte, el procés de                 

desenvolupament del TFG es divideix en quatre etapes, en les quals es realitzaran             

progressivament les diferents tasques necessàries per completar el treball:  

 

PAC1: Es treballa el plantejament inicial dels objectius i la definició del projecte. S’elabora la               

primera part de la memòria, en la qual principalment es descriu el projecte i s’estima la                

carga de treball que hi haurà. Amb aquesta entrega es finalitza la primera fita del projecte. 

 

PAC2: S’incorporen les correccions indicades a la PAC1 i es contemplen els següents punts              

que formen part de la memoria i no van ser escrits anteriorment. Paral·lelament, s’inicien les               

tasques de disseny de la identitat visual corporativa i del manual de marca, així com també                

les bases de la campanya publicitària online (tots aquests elements formaran part dels             

entregables de la segona entrega de l'avaluació continuada). Aquesta entrega completa la            

segona fita del projecte.  

 

PAC3: Es realitzen les correccions indicades a la PAC2 (després de rebre les             

recomanacions del tutor), i tot seguit s’inicia el disseny de la pàgina web tot respectant l’estil                

gràfic identitari de la marca i primant la usabilitat. Es creen prototips (wireframes) de baixa i                

alta fidelitat de les planes principals de l’e-commerce.  

 

PAC4: S’incorporen les correccions recolectades sobre la PAC3 i es realitza la versió final              

de la memoria, juntament amb el disseny dels banners publicitaris bàsics, la creació d’una              

presentació independent amb el programa Prezi i l’autoavaluació transversal. Finalment,          

s’enregistra i edita una presentació en vídeo del TFG. 
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  11. Prototips 
 
He optat per un sistema del disseny centrat en l’usuari, tenint en compte que aquest               

projecte tracta únicament en el disseny del web i el seu contingut, però sense que aquest                

sigui operatiu (és a dir, la web no disposarà de codi font, sino que en tractaré els aspectes                  

visuals, el contingut, la seva usabilitat i la composició visual).  

 

En aquest sentit, treballaré els wireframes o prototips de baixa i alta fidelitat del web tant pel                 

que fa a un format adaptat per ordinador (desktop), com per dispositius mòbils (format              

responsive).  

 

11.1 Lo-Fi 

 

Els prototips Lo-Fi o de baixa qualitat es caracteritzen per tenir una forma esquemàtica: són               

els esbossos d’allò que esdevindrà el web en un futur. En ells s’exposen les primeres idees                

de l'arquitectura de la informació de la pàgina i la seva composició. Consulta l’annex 2 per                

poder veure els prototips dissenyats, o visita el següent enllaç: 

https://wireframepro.mockflow.com/view/M9c05b8f81adb3472f25ec120b56d95451606553474321#/pa

ge/D7b56abe60ad6615c0263091209f60c59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Versió Lo-Fi del web 
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11.2 Hi-Fi 

 

Els prototips Hi-Fi o d’alta qualitat permeten veure el resultat final i la estructura definitiva de                

les diferents pàgines del web: són l’aproximació més exacta de com es veurà la pàgina web                

un cop sigui navegable a la xarxa i es realitzen en base a les conclusions obtingudes                

mitjançant els prototips Lo-Fi. Consulta l’annex 2 per poder veure els prototips dissenyats 
 

La versió que conté l'annex 2 és el resultat final del web que respon als prototips Hi-Fi, això                  

inclou el disseny final adaptat a una plantilla que respon a una paleta de colors, tipografia i                 

una disposició d'elements definits acuradament. També conté totes les pantalles, menús,           

opcions i el contingut que conforma la totalitat de la pàgina web. 

 
En l’elaboració d'aquesta versió s’han tingut en compte els criteris d'usabilitat i d'experiència             

d'usuari, així com els perfils d'usuari que estan definits en el punt 13 d'aquest document. 

 

El disseny està adaptat tant per a dispositius amb pantalla de resolució 1920 x 1080               

(ordinadors, portàtils, televisors) com per a dispositius amb pantalla de resolució 320x480px            

(telèfons intel·ligents o tauletes digitals). 

 

A continuació, el “home” del web amb una resolució de 1920 x 1080: 
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Figura 5. Versió Hi-Fi del Home del web 
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  12. Classificació d’usuari i perfils de clients 
 
La pàgina web de Gameria serà visitada per usuaris molt diversos, amb diferents objectius i               

preferències. Per aquesta raó, he volgut crear una petita taula en la qual classificar els tipus                

d’usuari en base a 1) els seus coneixements de jocs de taula i 2) la seva interacció amb el                   

web, per tal de tenir present que els materials resultants han de poder oferir la informació                

que necessiten tots aquests col·lectius i validar les eines d’usabilitat i experiència d’usuari             

de l’e-commerce de Gameria: 

 

A continuació, el detall d’aquesta informació:  
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Classificació 
segons  el seu 
coneixement de 

jocs de taula 

 

 

Usuari 
familiaritzat  

És aquell que coneix el món dels jocs de taula 

moderns i de cartes. És un tipus d’usuari que 

captarà la informació de forma refinada, sap en 

tot moment el tipus d’informació que cerca i pot 

analitzar més freqüentment el contingut del web. 

 

 

Usuari no 
familiaritzat  

És aquell usuari que desconeix el món dels jocs 

de taula i de cartes. Per aquest usuari és 

essencial presentar de forma fàcil i endreçada la 

navegació i la informació del web: la usabilitat és 

essencial.  

 

 

 

Classificació 
segons la 

interacció que 
realitzarà amb el 

web 

 

Usuari client 
Ja és client de l’empresa i té un perfil creat al 

seu nom. En accedir amb les seves credencials, 

tindrà accés a la plataforma  

 

Usuari 
navegant 

És aquell usuari que es connecta al web per 

primer cop i descobreix l’empresa i els seus 

serveis a través d’Internet. Es tracta d’un usuari 

client en potència. 

 

Administrador 
És aquell qui treballa a l’empresa i disposa 

d’accés ampliat amb funcionalitats per 

administrar els continguts del web i del servidor. 



 
Com a pas següent, i després de realitzar una entrevista amb el CEO per obtenir més                

informació sobre els clients actuals de la botiga, hem determinat tres tipologies de clients              

que previsiblement visitaran la botiga online. A continuació, el seu perfil sociodemogràfic: 
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Perfil 1 
 
Edat:  16 - 25 anys 
 
Gènere: 35% dones, 65% homes 
 
Nivell d’estudis: mínim graduat en ESO 
 
Experiència laboral: 0 a 5 anys 
 
Familiaritat amb la tecnologia: molt bon coneixement d’ordinadors, dels dispositius 

mòbils i de l’ús d’Internet 

 
Relació amb Internet: ”permanentment“ connectat.  

Perfil 2 
 
Edat:  26 - 40 anys 
 
Gènere: 40% dones, 60% homes 
 
Nivell d’estudis: mínim Batxilletat 
 
Experiencia laboral: 2 a 10 anys 
 
Familiaritat amb la tecnologia: bon coneixement d’ordinadors, dels dispositius mòbils i 

de l’ús d’Internet 

 
Relació amb Internet: connexió contínua, però amb menys dependència que el Perfil 1.  



 
Com a pas addicional, he elaborat una descripció del feedback aportat en una sèrie              

d’entrevistes amb usuaris reals que han pogut observar els mockups de la pàgina en              

aquesta fase inicial, els quals ens han permès incorporar diferents accions i correccions             

sobre el disseny inicial.  

A continuació, els testimonis detallats (no han pogut navegar pel web, ja que encara no és                

funcional, però sí disposen d'accés al disseny i al seu contingut): 
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Perfil 3 
 
Edat:  41 - 65 anys 
 
Gènere: 20% dones, 80% homes 
 
Nivell d’estudis: mínim Batxilletat 
 
Experiència laboral: 10 a 35 anys 
 
Familiaritat amb la tecnologia: coneixement bàsic/mig d’ordinadors, dels dispositius 

mòbils i de l’ús d’Internet.  

 
Relació amb Internet: connexió intermitent a Internet; el fa servir per aplicacions de 

missatgeria i hi té menys dependència que els Perfils 1 i 2. 

Nom: Cristina Gómez 
Edat:  34 anys 

Estudis: llicenciada en Periodisme  
Ocupació: redactora de notícies a un diari local 

 

Situació:  la Cristina vol comprar uns quants jocs de taula per deixar a una casa rural que 

lloga a través d’Internet, per tal que els seus hostes puguin disfrutar de jocs per 

entretenir-se quan s’allotgen a la casa. Busca professionals que puguin assessorar-la 

sobre quins serien els productes més adequats. 

 
Feedback: “Visito múltiples pàgines web a diari i puc dir amb certesa que aquesta web 

està molt ben organitzada i, sobretot, no està sobrecarregada d’informació. Després de 

veure el disseny del web, tot i ser simple, té dinamisme i m’agraden l’estil minimalista de 

colors i la organització que ofereix. Això sí, potser trobo a faltar un espai al qual altres 

usuaris puguin donar una valoració dels productes: és a dir, poder veure què els ha 

semblat un joc a altres compradors”. 
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Nom: Joan Garcia 
Edat:  38 anys 

Estudis: llicenciat en Telecomunicacions  
Ocupació: empresari d’una agencia hotelera 

 

Situació:  En Joan és un gran aficionat als jocs de taula i sempre que disposa d’una 

mica de temps lliure organitza partides amb els seus amics a casa seva. 

 

Feedback: “Sota el meu punt de vista, el disseny de la pàgina web es senzilla i clara. 

Crec que podré trobar amb facilitat  el joc que busco tant amb l’ús del buscador com amb 

el menú desplegable. Estaria bé afegir alguna tipologia més al menú de categories i 

indicar especificacions sobre la mecànica i la temàtica dels jocs”. 

Nom: Manel Lende 
Edat:  43 anys 

Estudis: llicenciat en  psicologia  
Ocupació: propietari d’una cafeteria/restaurant 

 

Situació: en Manel fa poc que ha entrat al món dels jocs de taula i busca jocs que siguin 

ideals per poder jugar amb dos jugadors. La seva intenció és que la seva parella també 

s’aficioni i juguin plegats. 

 

Feedback: “M’he endut una bona impressió visual sobre el lloc web. A més a més, conec 

l’empresa, ja que he comprat físicament a la seva botiga de Barcelona. El que seria ideal 

és poder comunicar-me amb el botiguer tan amable a través d’un xat o de les xarxes 

socials”. 



Un cop rebuts els comentaris i feedbacks d’aquests tres usuaris, he pres les accions que               

s’indiquen a continuació per poder millorar la pàgina web: 

 

● He incorporat un mòdul de valoració de productes on l’usuari podrà donar nota a              

cada joc mitjançant un sistema de valoració d’una a cinc estrelles, a més a més d’un                

espai on escriure una petita ressenya del joc.  

 

● He realitzat un redisseny del menú desplegable amb les categories filles del            

producte, tot afegint noves categories a les ja existents. Entre elles, edat            

recomanada, número de jugadors, dificultat, editorial, temps de durada, etc, i també            

la mecànica i temàtica del joc.  

 

● He afegit un botó d’accés a Whatsapp a la zona del botons de les xarxes socials del                 

web, el qual obre automàticament una finestra de xat amb la botiga. Aquest botó              

serà accesible durant tota la navegació i també està present a la secció de contactes               

del web.  
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   13. Usabilitat 
 
He contemplat els següents principis d’usabilitat en el desenvolupament del disseny del web             

de Gameria: 

 

Disseny: he optat per un disseny fàcil i net, amb la informació estrictament necessària, el               

text just i l’ús d’icones gràfiques. Un bon etiquetat als menus ha estat essencial per la                

creació d’un estil agradable a la vista, evitant agobiar a l’usuari amb un excés d’informació. 

 
Facilitat d’ús: he tingut en compte la diversitat d’usuaris que poden visitar el web per tal                

d’aconseguir que sigui el màxim de clar possible. Que sigui suficientment intuïtiu i             

entenedor, per tal  que no faci falta un aprenentatge previ de navegació. 

 
Útil: he tingut en compte el temps que un usuari necessita per fer una compra en la                 

navegació en el web, sense que el temps sigui excessiu. No serveix de res que l’usuari                

navegui en la pàgina web i no trobi allò que busca. Una bona distribució dels elements i una                  

bona senyalització permetran que l’usuari no es cansi i es perdi durant la seva consulta. En                

tractar-se d’un e-commerce, he intentat que es pugui realitzar una compra amb pocs passos              

i de manera ràpida i intuitiva. 

 

13.1 Avaluació heurística 
 

En aquest projecte es tracten únicament el disseny i el contingut de la pàgina web i no he                  

realitzat la part de desenvolupament i codificació (en altres paraules, el web no és              

funcional). Per aquest motiu, he optat per realitzar una avaluació heurística amb la finalitat              

d’analitzar minuciosament la interfície del web per determinar si cadascun dels elements            

s’adhereixen o no als principis de disseny, usabilitat, i arquitectura de la informació. 
 

Els 10 principis heurístics de Nielsen en disseny web: 

 

● Saber allò que passa al meu voltant (Fer servir el sentit comú): hi ha d’haver una                

coherència en el seu contingut i la relació d'ell mateix per URL i les seccions               

internes. És necessària una presentació clara i completa dels productes, serveis i            

continguts en el home, així com també un bon nivell d'adaptació de l'usuari amb              

l'arquitectura del contingut. 
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● Identitat i interfície - "Consistència": contempla la visibilitat i claredat de la            

jerarquia dels continguts. Si existeix un aprenentatge de botons senzill, si cada color             

d'un botó significa alguna cosa… Un cop que l'usuari aprèn la seva acció, hem              

d'utilitzar-la sempre que repetim aquesta acció al nostre disseny web. També cal            

contemplar el feedback repetitiu en els diferents apartats del web. 

 
● Bona Categorització - "Estructura": és necessari jugar amb un ordre lògic dins de             

cada categoria o família. Aquest apartat es treballa moltíssim en botigues online, on             

hem d'actuar com a usuaris i navegar pel web fins a trobar un producte. 

 

● Accessibilitat web: cal assegurar-se que els textos són llegibles no només per            

tamany (recomanem uns 16px), sinó per la forma en què es mostren. Cal tenir en               

compte evitar paràgrafs molt grans, masses de text que no conviden a la lectura,              

donat que l'usuari no llegeix, sinó que més aviat "escaneja". 

 

● Retorn i feedback d'errors: en tot moment hem d'indicar a l'usuari on es troba, i               

d'aquesta manera evitarem frustracions. Recomanem posar aquesta informació en         

panells on l'usuari pugui arribar amb un clic. 

 

● Parlar el mateix idioma: l'usuari no té perquè saber que és "delete", o si un               

calendari anglès comença pel diumenge. En aquest sentit, hem d'adaptar la forma            

de comunicar, ja que nosaltres controlem la nostra temàtica en profunditat, però qui             

demana els nostres serveis no - i és precisament per això que “ve a nosaltres". Hem                

de deixar la informació el més mastegada possible.  

 

● Opcions d'edició: a ningú li agrada veure’s limitat ni obligat a realitzar accions. És              

rellevant donar una mica de llibertat a l'usuari dins la nostra interfície, deixar-lo que              

canviï el seu perfil, que creï un llistat de preferits, donar-li l’opció de buscar a un                

cercador de mots claus… en definitiva, hem de pensar en una pantalla sobre la qual               

pugui navegar lliure i còmodament. 

 

● El famós error 404: moltes vegades apareix un enllaç trencat, o algú introdueix             

malament la nostra URL. Per aquest motiu és és recomanable sempre oferir            

alternatives quan arriben a la pàgina d'error 404 (un bon exemple és el de              

https://focuslabllc.com/we, on es mostren dues alternatives: tornar a l’inici o          

descobrir allò que passa si es fa clic). 
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● Informació útil: cal tenir en compte que, en navegar, l'usuari va directe a allò que               

necessita, i fer un web molt directe i funcional. 

 

● Test extern: hi ha dos tipus de test - el de l'expert en usabilitat i el de l'usuari final.  
 

13.1.1 Avaluació heurística del web Gameria.es 

 
L’avaluació heurística és una de les proves d'usabilitat més importants. El seu objectiu             

principal és mesurar la qualitat d'ús d'una interfície i es basa en 10 principis bàsics que tota                 

interfície interactiva hauria de complir. A continació, aplicaré aquests 10 principis, ideats per             

Jakob Nielsen, a la web de gameria.es. 

 

1. Visibilitat de l’estat del sistema: 
 

El sistema sempre ha de mantenir als usuaris informats sobre allò que passa, a través d'una                

retroalimentació apropiada, en un temps raonable. L’usuari no pot sentir-se mai perdut. 

 

A la web de Gameria, l'usuari sap en tot moment l'estat de el sistema. Se l'informa sobre                 

quina informació ha buscat prèviament i en quina pàgina de el procés de compra es troba.                

És important indicar sempre on es troba l'usuari respecte a l'estructura de la pàgina, així               

com d'on ve i cap a on pot anar. 
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2. Coincidència entre el sistema i el món real: 
 

El sistema ha de parlar en el llenguatge de l'usuari, amb paraules, frases i conceptes               

familiars per a ell, així com també utilitzar convencions del món real i fer que la informació                 

aparegui en un ordre natural i lògic. El botó de “Añadir a la cesta” presenta un aspecte                 
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identificatiu i clar de visualitzar i no condueix a cap error. El seu ús i aparença estan tan                  

interioritzats per tots els usuaris, que s'ha convertit en un estàndard. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3. Control i llibertat de l'usuari:  
 

Sovint els usuaris trien funcionalitats per error i necessiten una 'porta d'emergència' per             

sortir de l'estat indesitjat, i per aquest motiu cal oferir-los suport per desfer i refer accions. El                 

web presenta enllaços per tornar enrere o suprimir ràpidament productes agregats al cistell             

per error.  
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4. Consistència i estàndards: 

 

Els usuaris no han d’haver de preguntar-se si les diverses paraules, situacions, o accions              

signifiquen les mateixa cosa. Que es segueixin les normes i convencions de la plataforma              

sobre la qual està implementant el sistema, és a dir, mantenir una consistència, és clau a                

l'hora de dissenyar interfícies usables.  

Al web gameria.es, l’element del botó d'acció es veu exactament igual en totes les pantalles               

del web. Això es un bon exemple de com Gameria fa que es limitin el nombre d'accions i                  

operacions representades, assegurant que els usuaris no hagin d'aprendre noves          

funcionalitats en cada tasca que realitzen. 
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5. Prevenció d’error:  
 

Abans de dissenyar bons missatges d'error, és millor evitar que el problema passi. S'ha              

d'educar a l'usuari a evitar equivocar-se abans que cometi l'error i, en cas que ho faci, l'ideal                 

seria identificar i corregir l'error abans que realitzi l'acció. Un bon exemple és el formulari de                

confirmació de pagament del web de gameria.es, on s’identifiquen amb claredat els pasos a              

seguir per no cometre errors. 
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6. Mostrar en lloc de recordar:  
 

Es tracta de minimitzar la càrrega cognitiva de l'usuari, és a dir, alleujar la càrrega de                

memòria de l'usuari fent visible objectes, accions i opcions. Sempre s'han d'indicar els             

camps pels quals s'ha realitzat la cerca. Al web gameria.es hi ha un historial de navegació i                 

és possible guardar els articles com “preferit” per veure'ls després. 

 

 

 

 

7. Flexibilitat i eficiència d’us: 
 

Disposar d’acceleradors, dreceres (visuals o no) i recomanacions que facilitin la navegació,            

tant pels usuaris sense experiència com amb experiència… és important que el sistema             

permeti personalitzar accions freqüents. 

El web gameria.es presenta un disseny que facilita la navegació a l'usuari, ja que és               

minimalista i no presenta sobrecàrrega d’informació. No obstant això, al mateix temps            

presenta un filtratge del producte molt complet, perfecte per usuaris més experts. 
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8. Disseny estètic i minimalista: 
 

El web gameria.es mostra només el rellevant; elimina el soroll visual o la informació de               

menor importància, creant una navegació agradable per l’usuari. Meny és més. 

 

 
9. Ajudar a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se d’errors: 

 

Els missatges d'error estan expressats en llenguatge planer (sense codis), indicant amb            

precisió el problema i suggerint una solució. 

 

10. Ajuda i documentació: 
 

Per més fàcil o simple que sigui, gameria.es ofereix ajuda rellevant a l'context de l'usuari,               

com les caixes per fer recerca de productes, FAQs, contacte, etc., que són fàcils de trobar. 
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   14. Seguretat 
 
Tot i no desenvolupar la totalitat de l’e-commerce, ja que en aquests moments no és               

funcional, he tingut en compte la seguretat de cara l’usuari. En el moment en què s’inclou un                 

accés a un perfil d’usuari, hi ha l'obligació a pensar en un sistema segur a través d’una base                  

de dades que enllaci un nom d’usuari amb una contrasenya. En el cas d’aquest projecte,               

contemplarem els següents punts pel que fa a la seguretat:  

 

Accés al perfil d’usuari: protegirem l’entrada a l’e-commerce a través d’un nom d’usuari i              

una contrasenya de mínim vuit caràcters alfanumèrics els quals continguin una lletra en             

minúscula, una altra en majúscula i una xifra. Aquesta informació personal es recollirà en un               

formulari que prèviament l’usuari haurà de completar, al moment de registrar-se, juntament            

amb dades personals com el seu nom complet, la seva adreça, telèfon, correu electrònic, i               

dades bancàries per realitzar el pagaments.  

 

Servidor: el servidor (el lloc on s’emmagatzemaran tots els continguts personals) estarà            

protegit amb un antivirus que escanejarà diariament la totalitat dels arxius. També estarà             

dotat d’un tallafocs (firewall), una protecció contra els possibles atacs externs. 

 

Base de dades: en tractar-se d’un e-commerce, la LSSI estableix que és un servei de la                

societat de la informació (SSI) i està obligat legalment a posar en disposició dels usuaris, de                

forma clara i visible, determinats textos legals adaptats a l'activitat que desenvolupa el seu              

titular a través del web, les seves característiques i funcionalitats específiques.  

 

És el cas de l’avís legal i les condicions d’ús (art. 10 LSSI), ja que estarem treballant amb                  

una base de dades amb informació personal dels clients, o de la política de cookies (art 22                 

LSSI), cal disposar d’un avís obligatori a qualsevol web que utilitzi cookies, siguin pròpies o               

de terceres parts. 

 

Les condicions generals de contractació: són obligatòries per a qualsevol pàgina web a             

través de la qual es realitzi qualsevol tipus de transacció o contractació electrònica sobre              

productes o serveis. Es tracta dels termes i condicions del contracte entre l'empresa i el               

consumidor o usuari, de manera que hi ha infinitat d'implicacions legals a tenir present en               

compliment no només de la LSSI i la LGDCyU, sinó de les respectives normes sectorials               

d'aplicació a cada activitat i bé o servei ofert. 
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Informació de l’empresa i contacte: el web comptarà amb una pàgina en la qual              

apareixerà tota la informació fiscal de l’empresa, el NIF, el nom, persona titular, una adreça               

física i telèfon de contacte, juntament amb un espai on l’usuari pugui contactar-nos. 

 
Política de privacitat, devolucions i llei de desistiment: en aquest sentit, la pàgina web              

també inclourà diverses pàgines en les quals consultar la política de privacitat de la Llei               

Orgànica 3/2018 de protecció de dades, per tal de garantir la privacitat de les dades               

facilitades pels usuaris i la seva autorització a ser utilitzades. 

 

També s’informarà sobre les condicions de les devolucions i com poder realitzar-les en un              

termini de 30 dies, condicions aplicades a qualsevol producte comprat a la botiga. 

 

I, finalment, s’informarà al usuari de l’existència i el seu dret d’ús de la llei de desistiment,                 

amb la possibilitat de poder deixar sense efecte el contracte i sense cap penalització poder               

retornar un producte en un termini de 14 dies des del moment en què rebi la confirmació de                  

la seva compra. 
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  15. Projecció de futur 

 
El projecte inicialment va començar amb l’objectiu de ser un document acadèmic en format              
de Treball Final de Grau. No obstant això, l’objectiu a curt termini, un cop finalitzat el TFG,                 
és portar-lo a terme al món real -tant pel que fa a la implementació de la nova marca                  
Gameria, com pel que fa a la creació d’un e-commerce 100% funcional-.  
 
A continuació, enumero diversos elements que es podrien dur a terme a curt o llarg termini                
per tal de continuar expandint el projecte: 
 

● Un desenvolupament complet de l’e-commerce. Únicament he realitzat el disseny del           
web i el seu contingut, però el web no té codi i per tant no és usable. Un següent pas                    
seria fer-lo funcional.  
 

● Implementació real de la nova marca a la botiga física. Efectuar un canvi de logo al                
cartell del aparador i incorporar l’ús dels colors corporatius dins de l’establiment. 
 

● Un manteniment del web constant. Serà necessari mantenir el web actualitzat de            
forma setmanal amb els nous productes que surten al mercat. 
 

● Creació setmanal de banners publicitaris de nous productes i realització de           
cartelleria per promocionar els esdeveniments de la botiga física. 
 

● Presència activa a les xarxes socials per tal de publicitar la botiga i fer créixer la                
comunitat d’usuaris. També es podrien desenvolupar tasques de community         
manager i produir vídeos a plataformes com YouTube. 
 

● Creació d’un vídeo promocional de l’empresa: com a complement de la campanya            
publicitària online, es podria crear un anunci que presentés l’empresa i els seus             
serveis. 
 

● Realitzar actualitzacions tècniques. És capital mantenir-se sempre a l’última pel que           
fa a compatibilitat amb noves versions de navegadors i sistemes operatius. 
 

● Estudis de navegació que analitzin la quantitat de visites que ha rebut el web, i               
adaptar els continguts en base a aquest feedback per tal de captar nous clients.  
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  16. Pressupost 
 
El pressupost d’aquest projecte bàsicament és el cost de l'equip humà que ha treballat per 
dur a terme totes les tasques que la componen i de l'equip tècnic necessari. A continuació, 
en detallo els costos: 
 

 

Figura 5. Taula de pressupost . Equip humà 
 

 

Figura 6. Taula de pressupost . Equip tècnic 
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Equip humà Tasques Nº hores Preu per 
hora 

Total 

 
Dissenyador gràfic 

Creació i disseny de 
la identitat 
corporativa 

60 25€ 1.500€ 

Arquitecte de la 
informació 

Realització de 
l’estructura de la 
informació 

40 20€ 800€ 

Agencia d’estudi 
de mercat 

Anàlisi detallat del 
mercat 

20 20€ 400€ 

Director del 
projecte 

Gestió i control del 
projecte 

70 40€ 2.800€ 

 Total anual  5.500€ 

Equip tècnic Especificacions Total 

Ordinador Necessitat d’equips informàtics  
pel disseny gràfic  

2.000€ 

Arquitectura de la 
informació 

Llicència del paquet Adobe Creative Cloud 
“Creative Cloud para equipos” 

 

69,99€/mes 
( 839,88€ anuals) 

Agencia d’estudis 
de mercat 

Compra del domini web Gameria.es 
 

30€ 

Director del 
projecte 

Pagament mensual per l’allotjament  
del lloc web 

 

20€/mes 
(240€ anuals) 

 Total anual 3.109,88€ 

Costos totals anuals 8.609,88€ 



 17. Conclusions 
 
 
Mirant enrere, i fent una autoavaluació sobre la tasca realitzada, podem dir que he finalitzat               

amb èxit els objectius que vaig van marcar inicialment pel que fa al treball, i també n’he                 

respectat el temps marcats. En aquest sentit, el diagrama de Gantt ha estat essencial: l’he               

pogut seguir al peu de la lletra i els terminis marcats en el document han ajudat molt en la                   

planificació de les diferents fases del treball.  

 

En aquest treball he posat en pràctica una multitud de coneixements adquirits al llarg dels               

estudis de Grau Multimèdia, com ara qüestions relatives al disseny gràfic, disseny web,             

edició i producció de vídeo, ajust d'àudio, publicitat i màrqueting, interfícies, experiència            

d'usuari i usabilitat, a més a més d’altres elements de redacció i desenvolupament de              

documents professionals. 

 

El TFG m'ha permès aplicar tot l’après durant aquest gran viatge que han estat els estudis                

universitaris i, a més a més, créixer com a estudiant i com a professional dels mitjans                

multimèdia. Emprendre aquest projecte ha estat una gran experiència que, amb molt            

d'esforç i dedicació, m'ha permès gaudir de la darrera etapa d’estudiant i finalitzar-la amb              

molt bon gust de boca, a més a més en un any tan complicat com 2020.  

 

Encara que he gaudit amb totes i cadascuna de les etapes, voldria destacar que el que més                 

m'ha agradat ha estat el disseny de la imatge corporativa i el seu manual d'estil: m'he divertit                 

molt, tot i haver dedicat segurament un gran nombre d’hores fins a aconseguir un resultat               

que em convencés i pogués ser utilitzat en un futur pròxim. Crec que vaig prendre una bona                 

decisió al escollir l'especialització de Creació Gràfica i m’agradaria poder aprofundir en            

aquest sentit en la meva futura carrera professional. 
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Annexes  

 
Annex 1- Entregables del projecte 
 
Els entregables del projecte són: 

 

Els fitxers .ai (Adobe Illustrator) del imagotip i isotip així com les seves diferents versions en 

PNG. Aquests documents es poden trobar dins la carpeta comprimida 

“PAC_prj_Dalmau_Prat_Albert.zip”, dins la carpeta “projecte”. 

 

Annex 2 - Prototips Lo-Fi i Hi-Fi 
 
Aquest document conté els prototips de baixa qualitat (Lo-Fi) i d’alta qualitat (Hi-Fi). El 

document  es troba dins la carpeta comprimida “PAC_prj_Dalmau_Prat_Albert.zip”, dins la 

carpeta “documentació”. 

 

Annex 3 - Llibre d’estil 
 
EL llibre d’estil conté tots els aspectes relatius a la imatge de la marca i el seu correcte 

funcionament. El document  es troba dins la carpeta comprimida 

“PAC_prj_Dalmau_Prat_Albert.zip”, dins la carpeta “documentació”. 

 
Annex 4 - Entrevista amb Joan Grau Vicens CEO de Júpiter Juegos Barcelona 
 
Aquest document conté un resum de les entrevistes que s’ha realitzat durant el procés del 
treball. El document  es troba dins la carpeta comprimida 
“PAC_prj_Dalmau_Prat_Albert.zip”, dins la carpeta “documentació”. 
 
 
Annex 5 - Presentació del TFG amb el programari Prezi 
 
https://prezi.com/mdjyerl2bpm7/present/?auth_key=84ywx13&follow=acp32xagoyid 
 
 
Annex 6 - Presentació en video  del TFG  per a la seva defensa davant el Tribunal 
d’Avaluació 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b95XJY7vYG4 
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Annex 7 - Bibliografia 
 
Documents disponibles en el campus de la UOC: 
 

● Materials de les assignatures del grau Multimèdia 

● Fonts d’informació disponibles en el campus de la UOC 

● Biblioteca UOC 
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● MARIN, NATALIA, (2020) Qué es el Reason Why en Publicidad y Marketing. Article 
sobre el Reason Why. Recuperat de:  
https://www.reasonwhy.es/reportaje/que-es-reason-why-publicidad-marketing 
 

● REYES, CRISTINA, (2019) IEBS. Qué es un análisis DAFO: usos y ejemplos. Article 
sobre l’anàlisi DAFO. Recuperat de: 
htps://www.iebschool.com/blog/analisis-dafo-creacion-empresas/ 
 

● PUBLICIDAD PIXEL, (2017). Cómo hacer un manual de identidad corporativa 25 
ejemplos en PDF. Recuperat de: 
https://publicidadpixel.com/manual-de-identidad-corporativa/ 
 

● Prototypr.io, (2020). Cómo hacer una evaluación heurística. Recuperat de:  
https://blog.prototypr.io/evaluacion-heuristica-9c8fce655759 
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