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Resum del treball

Thesign, s’emmarca dins de l’àrea d’usabilitat i interfícies del Grau 
en Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya.

Són una realitat les dificultats que els principiants de l’àmbit del 
disseny gràfic tenen per a establir-se i fer-se un lloc en el món 
laboral degut al gran domini del sector per part dels grans estudis 
professionals. Aquest és el punt de partida d’aquest projecte, el qual 
versa sobre la creació d’una nova xarxa social per a dissenyadors 
gràfics amb la finalitat d’unir el públic objectiu novell amb el 
professional.

El projecte desenvolupa tots els aspectes relacionats amb la 
creació de la xarxa social, des de la part teòrica a la part més 
pràctica. Pel que fa al context i teoria que envolta el projecte, es 
realitza un estudi dels dos grans protagonistes que emmarquen el 
treball, les xarxes socials i el disseny gràfic, al mateix temps que es 
fa un repàs dels principals referents. També s’analitza el context d’ús 
i es descriuen els principals perfils d’usuari que tenen cabuda en la 
xarxa social.

Per altra banda, la part pràctica del projecte recau en la creació 
de totes les interfícies que inclou la xarxa social, des de la seva 
arquitectura, continguts i disseny de baixa i alta fidelitat de cada 
una d’elles.

Finalment, remarcar que durant tot aquest procés s’apliquen al 
projecte molts dels coneixements adquirits durant el Grau alhora 
que es centra en la metodologia del disseny centrat en l’usuari 
(DCU), per a obtenir com a resultat un producte usable, és a dir, que 
sigui útil, eficaç i eficient per als usuaris.

Abstract

Thesign, belongs to the usability and interfaces area of the 
Multimedia Degree in Universitat Oberta de Catalunya.

Difficulties are a reality that beginners in the field of graphic design 
have, as in my case, to establish ourselves due to the mastery of the 
sector such as professional artists and studies. This is the starting 
point for this project, which deals with the creation of a new social 
network for graphic designers in order to join target audience, 
young and seniors, in the same place.

The project develops all aspects related to the creation of the 
network, from the theoretical to the practical part. On the one hand, 
the theory and context of the project is about to carry a study out 
of the two protagonists of this project, social media and graphic 
design, while there is a review of the main references. Also, the use 
context is analysed and the main user profiles that take place in the 
social network are described.

On the other hand, the practical part of the project lies in the 
creation of all network interfaces, from its architecture, content and 
the low and high fidelity design of each one of them.

Finally, emphasise that throughout this process many of the 
knowledge acquired during the degree are applied to the project. 
At the same time, the project focuses on user-centered design 
methodology (UCD) to obtain a usable product: it should be useful, 
effective and efficient for users.
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1 | introducció

El procés de selecció del tema d’aquest 
projecte neix durant la realització de 
l’assignatura de Mitjans Interactius del mateix 
Grau multimèdia, en la qual se’ns demanava 
desenvolupar una aplicació multimèdia. 
Durant tot el procés de desenvolupament 
de l’aplicació així com en el moment de 
culminar-la, amb la entrega final de la 
pràctica, vaig creure que el producte que 
havia plantejat i dissenyat tenia la suficient 
consistència teòrica i pràctica per a poder 
seguir sent desenvolupat fins aconseguir una 
aplicació prototipada.

Així doncs, el projecte pretén ser la 
continuació d’aquesta aplicació multimèdia 
que vaig començar a definir tot incorporant, 
modificant i replantejant les seves 
característiques i funcionalitats, seguint 
sempre les fases del disseny centrat en 
l’usuari.

El projecte versa sobre la creació d’una nova 
xarxa social per a dissenyadors gràfics novells 
que, a partir dels seus propis projectes, 
puguin establir-se en el mercat laboral, així 
com millorar les seves capacitats i aprendre 
de les seves limitacions. Aquesta idea sorgeix 
del propi coneixement sobre les dificultats 
que els principiants de l’àmbit del disseny 
gràfic, com és el meu cas, tenim per a 
establir-nos i fer-nos un lloc en el món laboral 
degut al gran domini del sector per part dels 
grans estudis professionals.
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2 | descripció

La situació actual del sector del disseny gràfic, 
monopolitzada pels grans estudis de disseny 
professional, m’ha portat a plantejar aquesta 
xarxa social. El paper dels dissenyadors 
novells o dels recent llicenciats recau en 
la realització de pràctiques, generalment 
abusives i sense perspectives de futur. Per 
norma, aquesta és una situació que impedeix 
la evolució professional dels menys veterans.

Aquest és, per tant, el punt de partida per 
a la creació d’aquesta nova xarxa social 
per a dissenyadors gràfics. Com a nou 
producte parteix de zero però pren com a 
referents molts aspectes d’altres plataformes 
relacionades tant amb les xarxes socials 
com amb el disseny gràfic. Alguns d’aquests 
referents als quals més endavant faré una 
menció especial són Behance, LinkedIn o 
Domestika. 

El target d’aquesta xarxa social estarà enfocat 
principalment cap al petit dissenyador, tot i 
que la participació del gran professional del 
disseny gràfic també hi tindrà cabuda. La 
xarxa per tant, aportarà un espai on poder 
aglutinar tots els dissenyadors capaços 
d’afrontar situacions professionals.

El seu funcionament serà com el de qualsevol 
altra xarxa social, és a dir, els usuaris podran 
«seguir» a estudis professionals i a amics del 
sector (i viceversa) per tal de conèixer les 
seves feines o ser avaluats a través del propi 
portfoli. A més, la plataforma permetrà als 
usuaris estar permanentment informats sobre 
l’actualitat del sector, tenir accés a concursos 
i conferències en streaming o en diferit, 
aprendre més sobre l’ofici a partir de jocs 
d’habilitat relacionats amb el disseny gràfic o 
amb la realització de cursos virtuals, etc.

En definitiva, la idea es presenta com una 
nova xarxa social enfocada cap a un clar i 
únic sector, que és el camp del disseny gràfic, 
i que tant el petit com el gran professional s’hi 
han de veure involucrats. Tanmateix, aquest 
enfocament podrà ser flexible a alteracions 
en el seu contingut en base a la opinió dels 
seus usuaris. Aquest aspecte, per tant, inclou 
possibles ramificacions de la xarxa dirigides 
cap a altres sectors del disseny o de l’art en 
general com el disseny d’interiors, el disseny 
de productes, el disseny web, la multimèdia...

Finalment, apuntar que serà una plataforma 
adaptada per a tots els dispositius i tindrà 
versions per a escriptori, telèfon mòbil i 
tauleta.
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3 | metodologia

La metodologia que es planteja el projecte és 
la del disseny centrat en l’usuari (DCU). Tal 
i com es defineix en el capítol «Introducció a 
la usabilitat i la seva avaluació» (1) del material 
didàctic de l’assignatura d’Usabilitat, aquesta 
metodologia de treball assumeix que tot el 
procés ha d’estar orientat cap a les necessitats 
i cap als objectius de l’usuari i aquests han 
d’estar involucrats des del començament en el 
procés de disseny del producte.

És per aquest motiu que amb aquest mètode 
els usuaris tindran un paper molt important 
en el desenvolupament de la xarxa social. A 
través del seguiment de les cinc etapes que 
es planteja el DCU els usuaris seran partícips 
mitjançant tècniques específiques per a cada 
una d’elles. Les etapes del disseny centrat en 
l’usuari, algunes de les quan seran iteratives 
en tot el procés, m’ajudaran a definir el 
projecte gràcies a la participació dels usuaris. 

Les etapes seran les següents (veure figura 1):

  Planificar

S’identificaran els objectius i les necessitats 
dels usuaris per a poder desenvolupar un pla 
de manera que el projecte aconsegueixi la 
facilitat d’ús durant tot el procés.  

Una bona tècnica per a aquesta primera fase 
serà la del brífing ja que això permetrà dur a 
terme una bona planificació permetent fixar 
límits en el projecte. 

També s’analitzaran alguns dels principals 
competidors del mercat (competitor 
analysis) per tal d’aprendre i estudiar els seus 
avantatges i inconvenients.

Explorar

S’investigaran de forma general però també 
detallada les característiques de l’entorn 
d’ús en el que el projecte serà utilitzat així 
com dels usuaris i del producte a dissenyar. 
Es tracta d’extreure la major quantitat 
d’informació.

Mitjançant la realització d’una enquesta (user 
survey) es podran conèixer de més a prop les 
opinions d’usuaris digitals i usuaris potencials, 
és a dir, aquells que possiblement utilitzaran 
el producte, respecte a les xarxes socials, 
el disseny i el context en el que el producte 
s’utilitzarà.

1. Ortega Santamaría, Sergio (2011). Introducció a la usabilitat i la seva avaluació, Avaluació de la usabilitat. Barcelona: FUOC.
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Analitzar

En aquesta fase s’analitzaran els requisits del 
producte que s’hauran de satisfer processant 
la informació obtinguda.

Una tècnica adequada per a resoldre aquesta 
fase serà la de l’anàlisi dels requeriments 
(Requirements Analysis). 

Posteriorment, també es pot fer servir la 
tècnica de l’storyboard per tal de descriure 
l’experiència d’usuari mitjançant tota una sèrie 
de dibuixos, de més o menys qualitat gràfica, 
que serveixin per a capturar i analitzar les 
interaccions de l’usuari amb el producte.

Creació de solucions de disseny

En aquest cas la etapa se centrarà en elaborar 
propostes de disseny del producte mitjançant 
diferents tècniques o mètodes.  
La primera de les tècniques podria ser la de 
l’elaboració de wireframes del producte, 
en aquest cas de la xarxa social. Es tractarà 
doncs de desenvolupar gràficament de 
manera senzilla, cada una de les interfícies 
que contindrà el lloc. Es dissenyarà l’esquelet 
de la xarxa que servirà per tenir una primera 
aproximació sobre les característiques 
formals i funcionals del producte. Un cop 
provada i analitzada aquesta tècnica, es 
podrien detallar amb més profunditat aquests 
esbossos amb la realització de prototips 
d’alta fidelitat. Durant la realització d’aquestes 
dues tècniques, la definició de l’arquitectura 
de la informació de la xarxa serà clau. La 
tècnica del card sorting pertmetrà involucrar 
als usuaris per a construir-la.

Avaluació de la usabilitat

Finalment, en la fase d’avaluació de la 
usabilitat es comprovarà si el producte 
compleix els objectius plantejats i s’avaluarà 
si les solucions de disseny s’adeqüen a les 
necessitats dels usuaris. 
Una de les tècniques més utilitzades per a 
avaluar la usabilitat d’un producte és la de 
test amb usuaris. Amb aquesta tècnica es 
podrà observar el comportament dels usuaris 
enfront el producte mentre interactuen amb 
ell realitzant tasques. Això permetrà recopilar 
informació i valorar els resultats obtinguts, 
per poder elaborar una versió final de la xarxa 
social.
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Figura 1. Procés del disseny centrat en l’usuari



Thesign
_
Memòria del Treball  
Final de Grau
_ 
Anna Furné Velez

14

4 |  planificació  
de treball

A continuació, es detalla la planificació 
temporal mitjançant un diagrama de Gantt 
de les tasques que s’hauran de dur a terme 
durant el projecte. D’altra banda, també 
s’assenyalen les dates d’entrega fixades així 
com les dates clau en forma de calendari. 
Per a cada tasca s’indica el seu nom, el seu 
inici, la seva durada en dies i el seu final.

El diagrama pot veure’s de forma ampliada  
en l’annex 1 d’aquesta memòria.

Llegenda
Avançament o preentrega
Tasques
Lliuraments

PAC 1: preentrega
Inici 24/02/16
Fi 06/03/16
Durada 11 dies

•  Primera versió de la memòria del projecte 
que desenvolupa els següents punts:

-  Totes les pàgines i seccions prèvies al 
punt 1, incloent l’índex complet amb tots 
els apartats que inclourà la memòria.

- 1. Introducció.
- 2. Descripció.
- 3. Metodologia.
- 4. Objectius.
- 7. Planificació (aquesta secció).

PAC 1: lliurament
Inici 06/03/16
Fi 08/03/16
Durada 2 dies

•  Actualització de la memòria del projecte que 
inclou el feedback del consultor.
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PAC 2: avançament
Inici 08/03/16
Fi 20/03/16
Durada 12 dies

•  Una nova versió de la memòria de projecte 
que desenvolupa els següents punts:

-  Els anteriorment realitzats actualitzats o 
millorats segons l’avanç del projecte i el 
feedback del consultor. 

- 5. Marc teòric.

 • Iniciar els annexos.

PAC 2: preentrega
Inici 20/03/16
Fi 01/04/16
Durada 12 dies

•  Una nova versió de la memòria de projecte 
que desenvolupa els següents punts:

-  Els anteriorment realitzats actualitzats o 
millorats segons l’avanç del projecte i el 
feedback del consultor.

- 6. Continguts.

• Actualització dels annexos.

PAC 2: lliurament
Inici 01/04/16
Fi 06/04/16
Durada 5 dies

•  Actualització de la memòria del projecte que 
inclou el feedback del consultor.

• 8. Anàlisi del context d’ús.
• 9.  Anàlisi de l’usuari i requisits del producte.

PAC 3: avançament
Inici 06/04/16
Fi 19/04/16
Durada 13 dies

•  Una nova versió de la memòria de projecte 
que desenvolupa els següents punts:

-  Els anteriorment realitzats actualitzats o 
millorats segons l’avanç del projecte i el 
feedback del consultor.

-  10. Creació de solucions de disseny.

• Actualització dels annexos.

PAC 3: preentrega
Inici 19/04/16
Fi 02/05/16
Durada 13 dies

•  Una nova versió de la memòria de projecte 
que desenvolupa els següents punts:

-  Els anteriorment realitzats actualitzats o 
millorats segons l’avanç del projecte i el 
feedback del consultor.

- 11. Usabilitat i la seva avaluació.

• Actualització dels annexos.

PAC 3: lliurament
Inici 02/05/16
Fi 08/05/16
Durada 6 dies

•  Actualització de la memòria del projecte  
que inclou el feedback del consultor.

TFG: avançament
Inici 08/05/16
Fi 22/05/16
Durada 14 dies

•  Tancament de la memòria de projecte que 
desenvolupa els següents punts:

-  Els anteriorment realitzats actualitzats o 
millorats segons l’avanç del projecte i el 
feedback del consultor.

- 12. Projecció a futur.
- 13. Màrqueting i estratègies de promoció.

• Actualització dels annexos.

TFG: preentrega
Inici 22/05/16
Fi 05/06/16
Durada 14 dies

•  Tancament de la memòria de projecte que 
desenvolupa els següents punts:

-  Els anteriorment realitzats actualitzats o 
millorats segons l’avanç del projecte i el 
feedback del consultor.

- 14. Conclusions.

• Tancament dels annexos.

TFG: lliurament
Inici 05/06/16
Fi 19/06/16
Durada 14 dies

• Presentació del projecte en format lliure.
•  Presentació en vídeo del projecte.
• Autoinforme d’avaluació.
• Publicació del projecte.
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5 | objectius

El principal objectiu que es planteja aquesta 
nova xarxa social és millorar l’accessibilitat al 
món laboral dels dissenyadors gràfics novells. 
Tanmateix, la plataforma es proposa incloure 
a qualsevol dissenyador, fet que comporta 
també la participació dels grans professionals. 
Aquests últims, tindran un paper determinant 
alhora de promoure i donar suport a la 
plataforma. Així doncs i com he comentat 
amb anterioritat, la idea és que des del 
principiant a l’estudi professional puguin 
treure’n profit del seu ús i sortir-ne beneficiats.

Un altre objectiu a tenir molt en compte és el 
disseny centrat en l’usuari. Aconseguir que 
durant el desenvolupament de la xarxa social 
es segueixin les etapes del disseny centrat en 
l’usuari serà una de les fites que es proposa 
el projecte. Com a xarxa social, els usuaris 
seran els protagonistes de la plataforma tant 
per el seu funcionament com per a la seva 
avaluació com a producte. És per això que 
la plataforma haurà de seguir el DCU, ja que 
aquesta s’orientarà cap a les necessitats i 
objectius dels seus usuaris involucrant-los des 
del començament del procés.

Finalment i com la resta de xarxes socials 
que coneixem actualment, el seu creixement 
també serà un objectiu primordial. Si el 
nombre d’usuaris creix, la xarxa serà més 
gran i més continguts hi haurà a l’abast de 
tothom. D’aquesta manera s’aconseguirà que 
l’experiència d‘ús amb la plataforma sigui 
més atractiva i més satisfactòria per a tots els 
usuaris.
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6 | marc teòric

6.1 Xarxes socials

Avui dia, les xarxes socials són unes de les 
eines més usades entre els usuaris amb 
accés a la xarxa. En qüestió de poc temps, 
han aconseguit integrar-se a la societat 
de tal manera que el seu ús ja forma part 
de la rutina diària de milions de persones. 
Interactuar amb altres persones mitjançant 
algunes de les xarxes socials més populars 
com Facebook o Twitter s’ha convertit en la 
més actual i potent forma de comunicació.

Definició

«Les xarxes socials són conjunts d’actors 
(persones, organitzacions, famílies, països, 
etc.)  que es vinculen entre si per mitjà de 
relacions». (1)

Així es com defineixen José Luis Molina i 
Beatriz Patraca el terme de «xarxes socials» 
en el seu llibre «Xarxes socials, fonaments i 
aplicacions». 

Des de la perspectiva d’usuari, podem 
entendre les xarxes socials com espais de 
relació constant en línia. Això significa que 
els seus usuaris, que són les persones que 
les utilitzen, poden relacionar-se mútuament 
mantenint un contacte «no físic», distal i 
multicrònic. Per tant, i a diferència de la 
comunicació en el món físic, no és necessari 
que dues o més persones comparteixin 
físicament el mateix espai i temps per poder 
comunicar-se.

(1) Canals, Agustí; Díaz-guilera, Albert; Molina, José Luis; Patraca, Beatriz (2012). Xarxes socials, fonaments i aplicacions. Barcelona: Editorial UOC.
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Breu història

(LinkedIn) es consideren avui dia la font 
d’inspiració de la xarxa social més popular: 
Facebook.

Precisament Facebook, l’any 2004 i després 
Twitter, l’any 2006, van revolucionar els 
mitjans de comunicació social convertint-se 
en els gegants del sector i referents per a 
qualsevol nova xarxa social.

A partir d’aquest punt i fins l’actualitat han 
anat apareixent sense cessar desenes i 
desenes de xarxes socials, totes elles oferint 
diferents tipus de serveis:

•  Fotografia compartida: Flickr, 
Photobucket, Pinterest, Instagram.

•  Microblogging: Tumblr, Blogger.
• Música i so: Spotify, Soundcloud.
• Vídeo compartit: Vimeo, Youtube.
• Localització: Foursquare.
• Art i disseny: Behance, Dribbble.

I és aquesta particularitat i alhora flexibilitat 
que tenen les xarxes socials de posar el focus 
sobre una temàtica i grup social oferint una 
sèrie de serveis la que ha aconseguit la seva 
proliferació i massificació.

Durant el període d’acceptació d’aquesta 
nova forma de comunicació i de relació 
de les persones, s’ha pogut observar 
com els negocis, la política, els mitjans de 
comunicació o inclús el terrorisme s’han 
aprofitat del seu gran poder de persuasió. La 
seva simple presència és capaç d’evocar una 
multitud d’impressions: modernitat, actualitat, 

immediatesa, participació, èxit, marca, 
reconeixement, etc.

Totes les xarxes socials, i tal i com s’ha 
anticipat, tenen propòsits diferents; per 
contra, mantenen una cosa en comú: les 
persones. Les persones, en aquest cas, els 
usuaris, els donen sentit i les fan créixer. 

Malgrat algunes d’elles hagin guanyat més 
popularitat que d’altres, cada xarxa satisfarà  
a un grup de persones concret i aquest se 
sentirà identificat amb aquella plataforma.

Així doncs i situant-nos en l’escenari actual, 
mentre existeixi aquesta necessitat social 
hi haurà cabuda per al naixement de noves 
xarxes socials.

Malgrat la recent popularització i massificació, 
l’origen de les xarxes socials es remunta a 
gairebé dues dècades.

El primer «site» considerat xarxa social va 
ser un lloc web anomenat Six Degrees (1997-
2001). El seu nom feia referència a la teoría 
comunicativa dels «sis graus de separació», 
la qual diu que qualsevol persona està 
connectada a una altra per mitjà d’un màxim 
de sis intermediaris.

Gràcies a aquesta primera introspecció, 
Internet va convertir-se en la base per a la 
creació de múltiples plataformes de blogs i 
missatgeria instantània (Blogger, Messenger). 
Tanmateix, aquestes noves formes de 
comunicació no van ser considerades com a 
xarxes socials, però sí que complien algunes 
de les actuals característiques de moltes 
d’elles, com per exemple, la immediatesa en la 
comunicació en línia.

A partir de la dècada dels 2000, l’accés a 
Internet s’havia estès a prop de 100 milions de 
persones. Així doncs, la habitualitat de molts 
d’aquests usuaris per a comunicar-se en línia 
començava a ser una realitat. Contràriament,  
la comunicació online estava encara vista 
com un simple entreteniment.

Va ser a partir de l’any 2003 que van aparèixer 
els primers llocs on els usuaris podien 
configurar el seu propi perfil i començar 
a fer «amics» en línia: Myspace i LinkedIn. 
Tots dos destinats cap a públics concrets, 
músics (MySpace) i empresaris professionals 
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6.2 Disseny gràfic

Juniors

L’escenari que se li planteja als joves 
dissenyadors gràfics és confús. Tal i com 
passa en altres sectors del món del disseny, 
el gran monopoli per part dels grans estudis 
de disseny professional, tant a nivell nacional 
com a nivell internacional, fa minvar les 
possibilitats d’establir-se en el món laboral 
juntament amb l’agreujant econòmic.

Les seves primeres possibilitats recauen en la 
realització de pràctiques en algun d’aquests 
grans estudis com a becaris, en els quals 
disposen de molt poques perspectives de 
futur a dins l’empresa degut a les llargues 
llistes d’espera de joves que es troben en 
la mateixa situació. Tanmateix, aquestes 
pràctiques, normalment de caràcter abusiu 
i poc o gens remunerat, els poden servir per 
a enriquir els seus coneixements i guanyar 
experiència en el sector.

Altrament, per aquests joves, tant si han 
pogut com si no realitzar aquest tipus de 
pràctiques a aquest nivell, el mercat laboral 
se’ls presenta encara més difícil. Són escasses 
les ofertes de treball en que no se’ls demani 
infinitat de coneixements tècnics (identitat, 
editorial, 3D, motion, packaging, HTML i CSS, 
etc.) a més de coneixements de màrqueting 
i estratègia i sobretot un mínim d’experiència 
laboral en un lloc de treball similar. Tot això, és 
clar, correspost amb un sou baix.

Per tant, estem davant d’una situació injusta 
i precària que no els permet evolucionar en 
el món laboral ni tampoc fer un estalvi que 
els permeti seguir nous camins, malgrat la 
recompensa formativa.

Seniors

D’altra banda, els estudis professionals de 
disseny gràfic així com els dissenyadors que 
ja s’han pogut establir i disposen d’una certa 
reputació, també es troben en una situació 
agredolça.

Avui dia és fàcil escoltar a tothom dir:  
«jo també se dissenyar».

Però realment en saben? La resposta és 
no «tothom» en sap. I és que saber composar 
no és saber dissenyar, ni molt menys ser 
creatiu d’art. O en els pitjors dels casos, tenir 
gust per alguna cosa, o creure’n tenir-lo, no es 
considera ser dissenyador dins del sector. 

Amb aquesta impressió no s’està 
referint a tenir uns estudis o una carrera 
universitària per poder aplicar-se la etiqueta 
de dissenyador; doncs no vol dir res. 
Concretament es fa referència a crear sota 
un concepte i oferir quelcom diferent i 
distintiu, així com saber resoldre un problema 

comunicatiu i anar més enllà del que és 
purament ornamental.

A banda de saber distingir qui és o no 
dissenyador, cal sumar la faceta crítica de tot 
aquest grup de gent, sempre amb prou poder 
per valorar i/o criticar qualsevol disseny. Ja 
sigui positiva o negativament. Tots nosaltres 
hauríem de centrar-nos en allò què sabem fer 
i deixar fer als altres la seva professió. Aquesta 
reflexió no només està enfocada al món del 
disseny: avui dia tothom és cuiner, metge, 
professor... 

I és que tot sovint calen posar «barreres» 
per a poder seguir valorant la professió i els 
professionals què si dediquen. Però, on estan 
els límits per a posar aquestes barreres? 

Aquesta oposada situació dins de l’àmbit del 
disseny gràfic és la que ha portat al projecte 
a pensar com poder aglutinar les dues 
posicions en un mateix cercle. 
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6.3 Antecedents 

Bé que el món de les xarxes socials i el 
del disseny gràfic han estat i estan sent 
experimentats des de molts punts de vista, 
tant separada com conjuntament, gràcies a 
l’estudi d’algunes de les principals plataformes 
interactives relacionades amb les xarxes 
socials i el disseny gràfic, s’ha pogut observar 
que apareixen encara moltes possibilitats 
per a la innovació en la unió d’aquestes dues 
temàtiques.

A continuació es fa un repàs als principals 
antecedents i alhora competidors d’aquest 
projecte al mateix temps que les seves 
característiques i funcionalitats serveixen 
com a grans referents i font d’inspiració per a 
donar forma a la nova xarxa social.

LinkedIn

LinkedIn, com s’ha anticipat, va ser una 
de les primeres plataformes interactives 
considerades com el que avui es coneix 
sota el nom de «xarxa social». Es tracta de la 
xarxa professional més popular del planeta 
que connecta a milions de persones amb 
la finalitat de trobar oportunitats de treball 
i que s’orienta principalment a negocis. 
Gràcies a LinkedIn es pot, com a usuaris, 
construir la pròpia identitat professional a la 
xarxa i mantenir un contacte constant amb 
companys de professió.

Per anar més enllà, aquesta plataforma es 
defineix com l’eina que permet mostrar al 
món professional el propi currículum vitae, és 
a dir, la que deixa exposar en format digital les 
aptituds, experiència i formació de cadascú 
per a que en conjunt serveixin com la carta 
de presentació que es necessita per a que 
possibles empreses s’interessin per aquell 
perfil professional.

LinkedIn per tant, funciona com a xarxa de 
contactes, en la qual els usuaris mantenen 
una relació informacional i professional, fet 
que afavoreix la interacció dins la plataforma. 
Poden sol·licitar feina en empreses que els 
agradaria treballar, així com «seguir-les» per 
estar al dia i rebre notificacions de l’actualitat 
professional d’aquesta. 

També poden trobar oportunitats de negoci 
mitjançant recomanacions d’altres contactes 
de la plataforma o bé participar en grups 
relacionats amb la seva professió o estudis.

Des del punt de vista de les empreses, poden 
enumerar els llocs de treball disponibles i 
realitzar una cerca de possibles candidats que 
podrien ocupar-los.

Totes aquestes activitats i d’altres més 
concretes descriuen i contextualitzen LinkedIn. 

Els usuaris necessiten registrar-se amb 
un correu electrònic i una contrasenya 
per a poder unir-se a la xarxa i gaudir de 
la experiència. Com a tal, el seu servei és 
gratuït i treballa principalment en versió 
escriptori, però també mitjançant aplicacions 
per telèfons mòbils i tauletes. Existeix però, 
una versió Premium de la plataforma amb la 
qual els usuaris poden beneficiar-se de més 
funcionalitats que amb la versió bàsica.

[https://www.linkedin.com]

Behance

Behance Network és una xarxa social que 
pretén vincular a professionals de diversos 
sectors relacionats amb les arts visuals, 
com per exemple del camp del disseny, la 
il·lustració, la multimèdia o l’audiovisual. 

Els usuaris de Behance poden compartir el 
treball particular en forma de portfoli visual 
per a que altres professionals del sector 
i el públic en general puguin descobrir i 
visualitzar-lo, de manera que els ajuda a 
promoure la seva professió com a creatius. 

https://www.linkedin.com
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Es tracta d’una xarxa social gratuïta que, 
com la majoria d’elles, compta amb les seves 
versions d’escriptori, smartphone i tauleta. És 
necessari el previ registre per a poder formar 
part de la comunitat i tenir accés ple a tota la 
plataforma.

Com succeeix a la gran majoria de xarxes 
socials, Behance funciona a partir de 
cercles de seguidors i seguits quan es tracta 
d’interactuar amb altres usuaris, amb els quals 
com a usuaris poder visualitzar a temps real 
la seva activitat dins la plataforma. A part del 
cercle d’amistats, els usuaris poden cercar 
altres treballs visuals que puguin ser del seu 
interès, com un estil o un dissenyador en 
concret, gràcies al sistema de filtratge que 
ofereix alhora de catalogar cada projecte 
inserit a la plataforma.

Altres accions de les quals es pot gaudir 
com a usuaris és poder comentar projectes 
que hagin realitzat altres professionals. Per 
tant també es pot rebre valoracions o inclús 
feedback sobre la pròpia feina d’usuaris 
que hagin visualitzat el portfoli propi. Així 
mateix, Behance també incorpora el «like» de 
Facebook, el qual «es dóna» com a resultat 
d’haver agradat un projecte aliè.

En definitiva, gestionar el perfil propi o els 
projectes, visualitzar de nou els treballs que 
s’han apreciat, generar un grup de treball, 
crear una pàgina web a partir del portfoli 
o cercar oportunitats de feina són algunes 
de les accions que es poden fer a través de 
Behance. 

Actualment és reconeguda com la xarxa 
social més de moda per a creatius enfocada a 
mostrar i descobrir talent en l’àmbit de les arts 
visuals.

[https://www.behance.net]

Dribbble

Dribbble es defineix com una xarxa social show 
and tell per a dissenyadors. Es tracta d’una 
plataforma internacional en la que els seus 
usuaris d’arreu del món mostren i expliquen a 
través d’imatges aquells projectes en que estan 
treballant. Es tracta doncs d’un aparador digital 
en el que descobrir, explorar i promoure el 
disseny i seus els professionals creatius.

Com a usuaris, la xarxa serveix com a font 
d’inspiració, doncs permet veure quines són 
les tendències del disseny a nivell mundial. 
De la mateixa manera que a Behance, els 
usuaris poden valorar els treballs aliens, així 
com donar el «like», com a senyal que els 
ha agradat. En aquest sentit i a diferència 
de Behance, Dribbble està orientada a rebre 
comentaris d’altres dissenyadors enlloc 
d’usar-la com a portfoli personal. 

Els projectes són mostrats mitjançant 
petits screenshots, és a dir petites captures 
d’imatges de 400 x 300 px que mostren de 
manera ràpida la forma en què treballen els 
dissenyadors. Una de les característiques 
particulars de Dribbble és que al visualitzar 
qualsevol d’aquests screenshots els usuaris 
poden descarregar-se la paleta de colors que 
s’ha utilitzat.

Els usuaris poden registrar-se gratuïtament 
per a tenir accés a la plataforma i poder 
comentar com a membres, però si el que 
volen és poder publicar els seus treballs 
necessiten una invitació d’un dels seus 
membres (anomenats players). Des del punt 
de vista del client, també poden demanar una 
invitació en el cas que busquin dissenyador. 
Només compta amb versió oficial per a 
escriptori.

[https://dribbble.com]

Domestika

Es tracta de la més gran comunitat de 
creatius de parla espanyola. En ella, els 
professionals amb diferents perfils creatius 
interactuen a la xarxa per a compartir els seus 
treballs i els seus coneixements.

D’ella es destaca la oferta de cursos online 
que ofereixen a un preu molt raonable. 
Aquests estan impartits per alguns dels 
millors professionals del panorama creatiu 
espanyol i estan oberts a tothom que vulgui 
aprendre i ho vulgui fer des de casa seva. 
Disseny gràfic, il·lustració, 3D i animació, 
etc. són algunes de les categories dels seus 
cursos.

De forma molt similar a Behance i Dribbble, 
permet als seus usuaris publicar els seus 
projectes per a donar-los més visibilitat i 
poder ser valorats per la resta de membres. 
Aquesta col·lecció de projectes està 
classificada i organitzada per disciplines 
i/o per valoració, número de comentaris o 

https://www.behance.net
https://dribbble.com
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número de visites, fet que ajuda en la seva 
cerca. Com a usuaris, també es pot seguir i 
ser seguits per altres, de manera que permet 
mantenir un vincle directe amb els usuaris 
«favorits».

Una altra característica d’aquesta comunitat 
online és la seva borsa de treball. En ella, es 
mostren ofertes de treball relacionades amb 
qualsevol disciplina artística i creativa, des 
de la il·lustració a la programació. Aquestes 
ofertes també estan classificades segons la 
disciplina, la data de publicació i el tipus de 
contracte.

Domestika, al ser una comunitat online, no 
disposa d’aplicació per a telèfons intel·ligents 
ni per a tauletes.

[http://www.domestika.org]

Altres exemples que comparteixen algunes 
de les característiques fins ara descrites i que 
es prenen com a productes relacionats amb 
aquest projecte són:

•  Carbonmade, plataforma especialitzada 
en la producció personalitzada de portfolis 
online. 
[https://carbonmade.com]

•  Meetinarts, comunitat creada per a 
connectar a artistes, professionals i 
empreses de les diferents disciplines 
artístiques. 
[https://meetinarts.com]

•  Coroflot, plataforma que ajuda a connectar 
dissenyadors amb oportunitats laborals del 
sector. 
[http://www.coroflot.com]

•  Cargocollective, plataforma de publicació 
personal que ofereix plantilles de disseny 
personalitzables per a que els usuaris puguin 
exposar el seu treball. 
[http://cargocollective.com]

•  Nubelo, plataforma que ofereix ofertes de 
treball i projectes freelance digitals. 
[http://www.nubelo.com]

•  Deviantart, comunitat social per a artistes 
i entusiastes de l’art que comparteixen els 
seus treballs i recursos. 
[http://www.deviantart.com]

•  Eyeka, comunitat que connecta a les 
marques amb els creadors.  
[https://es.eyeka.com]

Cada una d’aquestes xarxes socials seran 
grans referents en aquest projecte. En el 
cas de LinkedIn, en la que no hi ha un vincle 
amb el disseny gràfic, servirà com a punt de 
partida per a conèixer com establir relacions 
professionals dins d’una xarxa. De la resta, 
es podrà extreure totes aquelles possibilitats 
vinculades amb el disseny que s’adaptin a 
la nova xarxa social així com algunes de les 
seves funcionalitats.

Algunes d’elles també serviran com a 
referents pel que fa al disseny i estil de la nova 
xarxa i de les seves interfícies.

http://www.domestika.org
https://carbonmade.com
https://meetinarts.com
http://www.coroflot.com
http://cargocollective.com
http://www.nubelo.com
http://www.deviantart.com
https://es.eyeka.com
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7 |  anàlisi de l’usuari  
i context d’ús

7.1 User survey

S’ha dut a terme una enquesta enfocada 
als possibles usuaris potencials de la xarxa 
social per tal de conèixer, d’una banda, la seva 
opinió sobre les xarxes socials en general, el 
seu funcionament i l’ús que en fan, i d’altra 
banda, la seva relació amb el disseny gràfic 
i la opinió que tenen sobre les xarxes socials 
relacionades amb aquesta professió.

Més de cinquanta usuaris han contestat 
l’enquesta, les respostes dels quals han ajudat 
a determinar quines funcionalitats són les 
més prioritàries per a la xarxa social així com 
l’ús que aquests usuaris en faran d’ella.

Tot seguit, s’analitzen les conclusions extretes 
dels resultats d’aquesta enquesta:

A favor

Un 96,3% dels usuaris estaria a favor d’una 
xarxa social com la que es vol plantejar, 
enfocada única i exclusivament al sector 
professional del disseny gràfic. Curiosament, 
aquesta majoria està formada per un 53,7% 
d’usuaris que treballen en aquesta professió o 
amb la qual hi tenen algun vincle, i un 46,3% 
que no. Això vol dir que no només els usuaris 
que tenen professionalment algun lligam amb 
el disseny gràfic estarien interessats en una 
xarxa social com aquesta sinó que gairebé 
amb el mateix suport es troben els usuaris 
que no en tenen.

Així mateix, s’hi dediquin o no 
professionalment, el 98,1% dels usuaris mostra 
interès per el disseny gràfic.

Aquest fet juga a favor de la xarxa, doncs 
aquestes dades demostren que pot arribar 
a satisfer a un ventall més ampli de públic 
potencial al que inicialment va dirigida. 

Figura 3. User survey 1
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Tipologia de continguts

Més d’un 83% dels usuaris enquestats els 
agradaria que la xarxa social oferís continguts 
de caire informatiu, formatiu i laboral. La gran 
majoria també estarien a favor de que pogués 
oferir continguts d’aspecte expositiu, per 
exemple, mitjançant un portfoli personal que 
contingués les mostres de treballs de cada 
usuari.

A part d’aquests quatre grans blocs 
d’informació, altres suggeriments que han 
fet els usuaris enquestats i que es tindran en 
compte alhora de dissenyar la tipologia de 
continguts que ofereix la xarxa social han 
estat les següents:

• Recursos
• Tendències
• Contactes
• Projectes col·laboratius
• Novetats
• Font d’inspiració
•  Espai per a compartir coneixements  

teòrics i pràctics
• Fer i rebre encàrrecs

Funcionament

Segons les respostes obtingudes sobre 
els funcionaments bàsics d’algunes xarxes 
socials s’ha pogut extreure que prop d’un 75% 
d’usuaris consulta sempre o gairebé sempre 
les notificacions o avisos que li proporciona 
una xarxa quan hi entra. Això dóna pistes per 
a poder construir un sistema de notificacions 
que s’adapti a la xarxa social.

La construcció d’un timeline per a la pàgina 
d’inici de la xarxa pot resultar lògica en quant 
a establir un ordre cronològic de la mostra 
dels continguts. Tanmateix, resulta curiós 
que la meitat dels usuaris enquestats no sol 
revisar-lo des de l’última vegada que s’han 
connectat quan fan ús d’altres xarxes.

També s’ha tingut en compte la importància 
que li donen els usuaris a l’element de 
seguidors i seguits de cada un. Hi ha més 
usuaris que no consulten els seguidors que 
tenen els usuaris que segueixen, que els que 
sí que ho fan. Per tant, serà un element i una 
funcionalitat important com en la majoria de 
xarxes socials però no ocuparà un primer pla 
en el perfil dels usuaris.

Finalment, altres factors importants per 
als usuaris enquestats que s’han tingut en 
compte alhora de dissenyar les funcionalitats 
de la xarxa social han estat:

•  Accés ràpid a la informació: alta usabilitat.
• Alta interacció entre usuaris i continguts.
•  Donar i rebre crítiques del propi treball per 

part d’altres usuaris.

Format

Les dades extretes diuen que un 87% 
d’usuaris interactua a diari amb les xarxes 
socials. Aquest percentatge tant elevat, 
però evident alhora, confirma que la xarxa 
ha d’estar preparada per a un ús massiu: es 
tracta d’un producte de grans dimensions.

De la mateixa manera, un 96,3% dels usuaris 
que han participat en l’enquesta afirma que 
utilitza les xarxes socials des del seu telèfon 
mòbil, mentre que per ordinador ho fa un 
66,7% i des d’una tauleta ho fa un 25,9%. Això 
significa que la nova xarxa social ha d’estar 
pensada i construïda per a aquests tres 
dispositius mitjançant un disseny responsiu i 
usable de les seves interfícies.

Aquests resultats també alerten de la 
necessitat que el producte sigui multi 
plataforma, doncs no tots els usuaris usaran 
el mateix sistema operatiu per a visualitzar 
la xarxa, ja sigui des de l’ordinador, des del 
telèfon intel·ligent o des de la tauleta.

Figura 4. User survey 2

Figura 5. User survey 3
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7.2 Perfils d’usuari

Gràcies a la informació cercada juntament 
amb els perfils d’usuaris que han participat en 
l’enquesta, es pot determinar i classificar els 
tipus d’usuaris que s’espera que facin ús de la 
nova xarxa social. 

Es tracta d’un total de sis perfils d’usuaris que, 
tot i estar diferenciats entre ells, mantenen 
algun tipus de vincle, motiu pel qual no se’ls 
considera grups tancats i únics. Així mateix, 
es vol remarcar que es descriu a cada un 
d’ells de la manera més objectiva i orientativa 
possible i que, per tant i òbviament, qualsevol 
usuari que no s’hi trobi identificat també 
podrà fer ús de la xarxa:

Figura 6. Perfils d’usuari
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5. Estudis

L’últim grup d’usuaris relacionats amb el 
món del disseny gràfic correspon als estudis 
professionals o empreses que s’hi dediquen 
al sector, ja siguin de grans o petites 
dimensions.

Tal i com es preveu amb els usuaris 
seniors, aquest tipus de perfil serà el 
principal promotor de la realització de 
cursos d’aprenentatge, classes magistrals 
i conferències sobre la temàtica, tant 
informatives com formatives. També seran els 
candidats a oferir llocs de treball als usuaris 
de la xarxa mitjançant la publicació d’ofertes.

6. Altres

Finalment, l’últim grup d’usuaris que es creu 
que pot fer ús d’aquesta xarxa social són tots 
aquells curiosos per el disseny gràfic que, 
malgrat no s’hi dediquin professionalment, 
la puguin usar com un lloc amb el que 
entretenir-se visualment, amb el que poder 
interactuar, i amb el que descobrir la diversitat 
de dissenyadors que engloba.

1. Estudiants

Aquest grup d’usuaris estarà en la franja 
d’edat d’entre els 16 i els 20 anys. Dins 
d’aquest grup tindran cabuda aquelles 
persones que encara estiguin realitzant 
estudis, principalment relacionats amb el 
disseny gràfic.

Les seves motivacions per fer ús de la xarxa 
social seran l’aprenentatge i la recerca d’idees, 
i també els servirà com a font d’inspiració per 
a tenir en compte en la realització dels seus 
projectes escolars/universitaris.

2. Novells

Aquest segon grup d’usuaris correspon a 
aquells que tot just han acabat els seu estudis 
i disposen de molt poca o gens experiència 
professional en el sector. La franja d’edat 
d’aquests usuaris estarà aproximadament 
entre els 20 i els 25 anys.

En aquest cas, els usuaris faran ús de la xarxa 
social com a aparador per a mostrar els seus 
primers projectes personals. També la usaran 
com a font d’aprenentatge mitjançant els 
cursos i les classes magistrals així com els 
jocs oferts. Tanmateix, la cerca de feina serà 
un dels principals usos per a ells.

3. Juniors

Els usuaris juniors són aquells que ja s’han 
iniciat en el món professional del disseny 
gràfic probablement hagin realitzat unes 
pràctiques com a becaris i en l’actualitat 
disposen d’un lloc de treball en algun estudi 
o empresa, i a més, tenen un grapat de 
projectes propis per a mostrar. L’edat d’aquest 
grup estarà entre els 25 i 30 anys.

Els seus motius per a usar la xarxa social seran 
similars a l’anterior grup, tot i que en aquest 
cas tindrà molt més pes el contacte amb els 
altres usuaris, doncs l’experiència professional 
els anirà obrint portes.

4. Seniors

El grup de seniors correspon a usuaris 
experimentats i, probablement, coneguts del 
sector. En aquest cas, l’edat estarà a partir 
dels 30 anys.

Aquest perfil d’usuaris usarà la xarxa social 
per impartir els seus coneixements pràctics 
i teòrics mitjançant classes, cursos i/o 
conferències. Òbviament també la usaran per 
a la exposició dels seus projectes.
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8 | continguts

8.1 Naming

Començaré parlant del seu nom: Thesign.
Aquest joc fonètic és el resultat de mesclar les 
paraules «Design» i «Sign», que són disseny i 
signe en anglès respectivament.

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans el significat de la paraula signe dins 
de l’àrea d’arts gràfiques és el següent:

«Allò amb què quelcom és representat, 
generalment una forma gràfica el valor de la 
qual pot ésser normalitzat o codificat.»

Segons els autors dels materials docents 
de la UOC d’Imatge i llenguatge visual (1) 
defineixen signe de la següent manera:

«Un signe es crea (del referent) i se li dóna un 
sentit, que és interpretat (descodificat). Per tal 
que tingui significat, s’ha d’interpretar.»

«El signe és una unitat de representació. Una 
imatge és un signe i, per tant, una unitat de 
representació del llenguatge visual.»

Els signes són a tot arreu però segons el 
context en el que ens trobem o segons la 
nostra cultura poden prendre un significat 
o un altre. Tanmateix, la comunicació en 
el disseny gràfic es produeix a través dels 
signes. Sense signes per tant, no hi ha 
comunicació. És aquesta importància dels 
signes en el disseny gràfic que aquesta nova 
xarxa s’anomena «Thesign»:  

• the sign (el signe)
• design (disseny)

Aprofitant la coincidència fonètica de 
totes dues paraules, el nom de la xarxa 
aconsegueix transmetre i englobar els dos 
conceptes. 

A més a més, en grec clàssic, la paraula signe 
significa «unir», fet que emfatitza l’objectiu de 
la nova xarxa per a voler aglutinar qualsevol 
dissenyador, ja sigui novell o professional.

8.2 Estructura

La xarxa s’estructura en sis grans blocs de 
continguts:

• To you
• To know
• To learn

• To work
• To play
• To discover

Com es pot observar, els mots de cada un 
d’aquests apartats es poden dividir en el verb 
«to» seguit d’un verb significatiu que defineix 
el conjunt de continguts que conté cada 
un d’ells. Això és degut a que cada un d’ells 
funciona com a claim de la pròpia identitat 
de la xarxa social quan es llegeix o s’escolta 
seguit del nom de la xarxa, de manera que els 
usuaris obtinguin els següent reclams:

• Thesign to you
• Thesign to know
• Thesign to learn
• Thesign to work
• Thesign to play
• Thesign to discover

(1) Ferrer Franquesa, Alba; Gómez Fontanills, David (2014). Imatge i llenguatge visual. Barcelona: FUOC.
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8.3 Continguts

Cada un dels apartats anteriors conté uns 
continguts concrets que donen sentit a la 
xarxa. A partir d’ara s’anomenaran a aquests 
apartats «pàgines» per tal d’anar diferenciant-
los i classificant-los. Aquestes pàgines i 
continguts podran ser sotmesos a possibles 
modificacions, tot dependrà de la participació 
dels usuaris en les següents etapes del 
procés de disseny centrat en l’usuari. 

To you

Pàgina dedicada a l’usuari. Com a 
protagonistes d’aquesta xarxa hi ha 
principalment la preparació, la formació i les 
aptituds de cada un dels usuaris registrats. 
Aquests elements són visibles a través d’un 
portfoli personal. La plataforma fa especial 
atenció a aquests portfolis per poder derivar 
la valoració d’aquests tot comparant els uns 
amb els altres. A través d’aquests portfolis, 
els usuaris aniran mostrant els seus treballs 
personals en forma d’imatge i/o vídeo alhora 
que queden ordenats i classificats mitjançant 
etiquetes i categories. En el cas dels 
dissenyadors novells, serà l’eina o l’aparador 
que els ajudarà a donar visibilitat i rellevància 
als seus projectes.

Al mateix temps, aquesta pàgina actua com a 
perfil de l’usuari. En ella els usuaris mostren 
i tenen accés a les seves dades personals i 
des d’on també la poden modificar. També es 
mostra el nombre de seguidors que té i que 
segueix així com la seva presència a altres 
xarxes socials.

To know

Aquesta és la pàgina d’inici per a tots els 
usuaris, és a dir, aquella que es mostra només 
entrar. A través d’aquesta pàgina, els usuaris 
tenen al seu abast un portal de notícies sobre 
el món del disseny gràfic, actualitzades les 24 
hores del dia i d’àmbit nacional i internacional.
Aquest tipus de notícia engloba qualsevol 
dada rellevant i d’actualitat dins del sector 
com poden ser concursos, productes nous, 
descobriments, etc. Tots aquests continguts 
poden ser filtrats tant per tema d’interès com 
per localització.

Al tractar-se de la pàgina d’inici, els continguts 
s’organitzaran en un timeline que inclourà les 
activitats dels usuaris que l’usuari segueixi: 
publicacions en el portfoli, seguiment 
d’usuaris, realització de cursos, etc.

To learn

A través d’aquesta pàgina els usuaris 
tenen accés a conferències d’actualitat 
relacionades amb el disseny gràfic, ja 
siguin en streaming o en diferit, per a poder 
ser visualitzades quan l’usuari ho cregui 
oportú. Aquestes podran ser gratuïtes o de 
pagament, dependrà de la modalitat de la 
conferència.

També en aquesta pàgina tenen lloc cursos i 
classes magistrals d’aprenentatge, els quals 
també podran ser gratuïts o de pagament. 
Tanmateix, aquests recursos són virtuals i no 
presencials per tal de poder arribar a satisfer 
el major nombre d’usuaris possible.

To work

Pàgina dedicada a la oferta i la demanda 
de feina relacionada amb el disseny gràfic, 
en la que seran els usuaris mateixos els que 
oferiran llocs de treball a altres.

To play

Aquesta cinquena pàgina vincula el disseny 
gràfic amb el joc. Així doncs, a través d’ella es 
posa a l’abast dels usuaris un seguit de jocs 
que permeten aprendre o repassar aspectes 
pràctics i teòrics relacionats amb el disseny 
gràfic. Les puntuacions obtingudes s’aniran 
comparant amb les dels altres usuaris que hi 
hagin jugat.

To discover 

Finalment, aquesta pàgina és la dedicada a 
la cerca. A través d’uns motors de cerca els 
usuaris poden buscar usuaris així com els 
projectes d’aquests. Gràcies a l’etiquetat dels 
continguts es durà a terme la cerca per filtrat 
de disciplines artístiques dins del disseny 
gràfic.

D’altra banda per a cercar aquella notícia, 
joc, curs, classe, etc. concrets que qualsevol 
usuari vulgui trobar a l’instant es disposarà 
d’una barra de cerca constant en totes les 
pàgines.
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8.4 Funcionament

Amb la xarxa, es creen noves identitats 
digitals per a que representin als seus usuaris, 
les quals els permeten interactuar entre ells i 
amb els continguts de la plataforma. 

Com a tota xarxa social, és necessari un 
registre previ mitjançant un nom d’usuari i una 
contrasenya, eines que serveixen als usuaris 
per a poder entrar i sortir de la xarxa sempre 
que ho desitgin. 

El seu funcionament d’interacció es basa en 
el mètode de «seguidors i seguits» degut a 
que els usuaris habituats a l’ús de les xarxes 
socials tenen pràcticament assumit aquest 
rol des de que entren fins que surten de la 
plataforma. A més, resulta una pràctica molt 
senzilla i eficaç que permet interactuar amb 
la resta d’usuaris alhora que s’accedeix a 
continguts concrets i que siguin del nostre 
gust. Aquesta és, per tant, la manera d’acotar i 
seleccionar la informació.

8.5 Relació amb l’entorn digital

En aquest apartat es relacionen les vint 
característiques que formula Javier Echevarría 
en el seu llibre «Los señores del aire: Telépolis 
y el tercer entorno» (2), sobre com és tot 
allò que forma part del tercer entorn amb la 
nova xarxa social Thesign. Es començarà per 
identificar els punts forts amb els que se la 
pot vincular i posteriorment es seguirà amb 
els punts febles.

Thesign és un producte que ha estat 
concebut com una xarxa social i que per 
tant ja forma part del tercer entorn des del 
seu origen, degut a que la seva existència 
només és possible gràcies al mitjà d’Internet. 
Una de les característiques més destacables 
de les xarxes socials és que fan possible 
la comunicació entre els usuaris sense la 
necessitat que aquests estiguin un davant de 
l’altre; s’està doncs, davant d’una comunicació 
distal de l’espai amb la qual s’aconseguirà 
posar en contacte a persones que es trobin a 
qualsevol distància possible.

La nova plataforma social s’inclourà alhora 
en un entorn multicrònic en el que la 
distància temporal tampoc serà necessària 
per a dur a terme la interacció entre usuaris 
i/o objectes. Un clar exemple d’aquesta 
multicronia a Thesign seria el fet de 
visualitzar una conferència en streaming o en 
diferit, obtenint en totes dues els mateixos 
continguts. D’aquesta manera tant l’espai com 
el temps no seran concrets ni imprescindibles 
per a comunicar-nos a través d’ella. 

Al mateix temps, tant la distalitat com la 
multicronia provocaran la compressió 
de l’espai social on els usuaris hauran de 
conviure, que serà la xarxa social en el seu 
conjunt. Els enllaços que s’hi trobaran dins la 
xarxa tindran la funció de connectar i fer fluir 
la comunicació.

La recintualitat del primer i segon entorn que 
descriu Echevarría deixa d’existir aparentment 
en la plataforma social ja que per poder fer-
ne ús d’ella no es necessita desplaçar-se a 
cap recinte ni cap lloc en concret, sinó que 
únicament es necessita connexió a Internet, 
estructura la qual és reticular.

A Thesign serà imprescindible l’ús d’un nom 
d’usuari, sobrenom o el propi nom per a 
identificar-se com a tals dins de la plataforma 
i el qual servirà com a representació de els 
usuaris. Aquest nom anirà acompanyat, si es 
vol, d’una imatge de perfil (avatar) que ajudarà 
a identificar-se davant la resta d’usuaris. Per 
tant, serà la seva representació a la plataforma 
la que substituirà la presència física.

Aquesta característica permetrà als usuaris 
poder-se identificar sota una identitat 
anònima o inventada, amb la qual puguin 
mostrar-se igualment al públic però sense 
donar informació privada. Segurament 
aquesta particularitat es donarà en multitud 
de casos, tot i que potser no serà del tot 
adient si el que es vol, per exemple, és trobar 
un lloc de treball seriós. Controlar la identitat 
serà un factor clau per a tenir èxit dins la 
plataforma.

(2) Rius Oliva, Lluís (2012). Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno. Barcelona: FUOC.
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Es pot afirmar també que totes les 
representacions i tota la informació que 
s’inserirà a la plataforma estarà formada per 
bits ja que, com ja s’ha comentat, la seva 
existència serà visible a Internet i per tant no 
tindrà una forma física. Com a conseqüència, 
s’estarà davant d’elements informacionals, 
com tota la resta d’elements que conformen 
el tercer entorn.

D’altra banda Thesign no serà un producte 
material, però serà imprescindible disposar 
d’instruments que sí que ho siguin, com per 
exemple un ordinador, un smartphone o una 
tauleta per poder-ne fer ús de la plataforma 
i interactuar amb els seus continguts 
mitjançant els sentits de la vista, l’oïda i el 
tacte. Tanmateix, sense aquests dispositius 
intermediaris no es tindrà accés a la xarxa 
social. Aquesta particularitat està molt 
vinculada a la característica d’artificialitat 
perquè la seva base serà el coneixement 
humà plasmat en forma d’informació, com 
per exemple els portfolis de cada usuari, 
de manera que no hi haurà forma material 
que existeixi a la naturalesa quan es parli 
d’aquesta i de qualsevol xarxa social: tot 
plegat serà informació indexada.

El flux electrònic que es generarà amb la 
transmissió de les dades durant l’activitat 
dins la xarxa social, permetrà accedir a 
tot el contingut del que disposa la pròpia 
plataforma, i també permetrà realitzar tot 
tipus d’activitat fent possible la mobilitat 
d’informació. És evident que aquests fluxos 
d’informació es mouran a grans velocitats, 
provocant la rebuda d’una instantània 
resposta quan s’interactuï amb la xarxa social. 

Tanmateix, la circulació ràpida d’aquests 
fluxos dependrà directament de la velocitat 
d’Internet de la que es disposi: si la connexió 
no és bona, la circulació serà lenta.

L’assentament en l’aire és la característica 
que dóna sentit a totes les que s’han anat 
anomenant fins al moment. La interacció i 
acció de les persones en el tercer entorn es 
realitza a través d’un entramat tecnològic 
que no és físic per a les persones sinó que 
es presenta en forma de representacions, les 
quals no tenen en compte l’espai ni el temps. 
Precisament aquest entramat tecnològic 
dependrà de les infraestructures que 
sustenten Internet; per tant, es pot deduir que 
totes les formes de comunicació en l’entorn 
digital es caracteritzen per ser inestables 
precisament perquè requereixen la constant 
intervenció de les persones.

Per acabar amb el conjunt de característiques 
físiques i matemàtiques del tercer entorn 
d’Echevarria, i amb les quals Thesign 
s’identifica perfectament, cal fer esment a 
la globalitat a la que es té accés gràcies a 
Internet. Aquesta globalització, que permetrà 
com a usuaris contactar amb professionals 
de qualsevol dels continents del planeta, 
també deixarà actuar localment utilitzant 
la informació en benefici propi. Així doncs, 
aquesta característica serà vàlida en les seves 
dues variants: local i global.

Canviant de temàtica i analitzant la xarxa des 
d’un punt de vista perceptiu i cognitiu, només 
tres dels cinc sentits intervindran en l’acte 
de percebre la xarxa social com a tal: la vista 
i l’oïda seran els dos sentits primordials i els 

que ajudaran a interactuar dins la xarxa; és 
per aquest motiu que es podrà caracteritzar 
com una impressió bisensorial. El tercer 
sentit, menys important però cada vegada 
més involucrat en l’acte d’interacció, serà el 
tacte. Es necessitarà tant si com no manipular 
el ratolí i el teclat amb les mans si es decideix 
utilitzar un ordinador o bé es necessitarà 
usar els dits si el que es vol fer servir és un 
smartphone o una tauleta per a connectar-se 
a la xarxa social.

D’altra banda, els continguts que es 
decideixen introduir a Thesign, entre els 
quals hi haurà fotografies, vídeos, textos i 
entre d’altres, formaran part de l’anomenada 
memòria artificial externa, en la que s’anirà 
emmagatzemant i arxivant tota aquella 
informació que algun dia ha estat inserida a la 
xarxa. Aquesta memòria, o lloc per a guardar 
informació, equivaldrà en el primer entorn 
a la memòria natural interna (cervell) i, en el 
segon, a la memòria fixada en suports físics 
(paper).

El conjunt de tot el contingut que va formant 
la pròpia activitat en la xarxa social serà 100% 
digital. L’analògic però, no desapareixerà 
completament durant el procés d’interacció 
en el tercer entorn ja que serà imprescindible 
disposar d’una pantalla o de dispositius com 
el ratolí i el teclat per a poder interactuar; 
evidentment aquests objectes es percebran 
com a analògics i actuaran com a vincles 
entre allò que és físic i allò que és digital. Ara 
bé, si es parla com a producte, la xarxa social 
serà tota ella artificial i numèrica, on no hi 
haurà cap element analògic físic real que es 
pugui percebre.
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La digitalització de l’entorn ha comportat una 
integració semiòtica i una heterogeneïtat 
dels processos comunicatius entre persones. 
És obvi per tant, que en el tercer entorn no 
es parla una sola llengua, sinó que la varietat 
de llenguatges, ja siguin parlats, escrits, 
il·lustrats, etc., faran que la plataforma sigui 
totalment oberta a rebre qualsevol forma de 
cultura i d’expressió. Aquest fet comportarà 
que la xarxa social sigui transnacional, ja que 
no hi haurà frontera alguna que actuï com 
a limitadora per a la seva difusió i expansió, 
exceptuant, això sí, la necessitat de tenir 
accés a Internet.

Sorgirà també la interdependència amb els 
processos tecnològics que tindran les accions 
produïdes a la xarxa. Dit d’una altra manera, 
«tot dependrà de tot»: la plataforma dependrà 
directament de la infraestructura formada 
per xarxes telemàtiques, les quals dependran 
de l’energia elèctrica subministrada, etc. Així 
mateix, l’activitat dins la xarxa dependrà de 
les persones ja que sense la seva intervenció 
no hi haurà moviment ni generació alguna de 
continguts.

Per acabar amb els punts forts amb els que 
Thesign es relaciona amb les característiques 
que proposa Javier Echevarría per a definir 
elements i productes del tercer entorn, caldrà 
anomenar el consum. Cada vegada que 
s’entri a la xarxa social s’estarà consumint, 
massivament i sense cap límit apreciable, tot 
tipus de contingut i d’informació. En el món 
digital per tant, no hi ha fre per al consum.

A continuació, es comentaran alguns dels 
punts febles de la xarxa social respecte al 
tercer entorn descrit per Echevarria.

La recintualitat serà invisible, però només 
aparentment. És cert que no existirà un 
recinte al qual s’hi hagi de desplaçar 
físicament per accedir-hi, però tot apunta que 
la xarxa social podria compartir algun aspecte 
relacionat amb la recintualitat del primer i 
segon entorn. Com es deia amb anterioritat, 
els usuaris necessitaran un nom d’usuari i una 
contrasenya, que tindran la funció de frontera 
o porta, i que donaran accés a l’interior de 
la plataforma, permetent-los la realització 
d’activitats «al seu recinte». Sembla obvi que 
sense aquests elements no es tindrà «accés» 
a la plataforma.

La materialitat és una altra característica 
que es pot considerar com a punt feble. Ja 
s’ha comentat que la necessitat d’elements 
materials per a accedir a la xarxa social resulta 
un aspecte fonamental per al seu ús.

Probablement algunes de les creacions o 
obres que es trobaran a Thesign hauran 
estat concebudes a partir de la utilització 
d’objectes naturals, i per tant, es podria 
parlar de la convivència entre naturalitat i 
artificialitat. 

Tal i com s’ha comentat, es dependrà de la 
velocitat d’Internet que es tingui associada 
com a usuaris per a obtenir una resposta de 
la xarxa més o menys ràpida. Així doncs, cada 
usuari tindrà una experiència d’interacció 
diferent pel que fa a termes de velocitat. 
Així doncs, es considera que el tema de la 
circulació de la informació podria esdevenir 
també un punt feble en el tercer entorn.

Thesign, com tantes altres plataformes 
interactives, recrearà de forma anàloga la 
manera de disposar els elements, guardant 
semblança amb objectes que es trobin en 
el món físic i analògic com per exemple 
la organització en carpetes o àlbums, 
classificacions d’arxius o de professionals, etc. 
Així doncs, tot i que la xarxa serà 100% digital, 
queda demostrat que podrà tenir influències 
analògiques.

Per tal de finalitzar aquesta relació de 
característiques s’acabarà esmentant de nou 
el terme de consum, però ara juntament amb 
el de producció. El fet que tota la informació 
que com a usuaris s’inserirà a la xarxa, seran 
elements nous i, per tant, això fa pensar que 
alhora que es consumeixi, s’estarà creant i 
produint.
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9 |  requisits  
del producte

9.1 Requirements analysis

Per tal de conèixer els principals requisits funcionals i no funcionals 
que la xarxa social necessita es fa una primera aproximació a aquests 
descrivint-los. Aquest procés serà clau per a aconseguir una bona 
experiència d’usuari, ja que tots aquests requisits tindran sempre els 
usuaris com a protagonistes.

Home

Requisit: registrar-se com a nou usuari

Descripció: al entrar a la xarxa social, s’oferiran dos apartats per 
a l’entrada de dades: «iniciar sesión» o «únete». El primer serà per 
a usuaris registrats i el segon per als nous. Cada un acabarà amb 
un botó que realitzarà l’acció d’identificar-se o de registrar-se. 
Per a registrar-se, l’usuari omplirà l’entrada de dades en la que es 
demanaran el nom i cognoms de l’usuari, un nom d’usuari, una 
contrasenya, un correu electrònic i la data de naixement.

To you

Requisit: carregar o modificar la imatge de perfil d’usuari

Descripció: l’usuari clicarà un botó per a accedir a la seva imatge 
actual. També ho podrà fer fent clic sobre la icona del seu avatar. 
Un cop dins, podrà carregar una imatge des del dispositiu amb 
el que estigui connectat a la xarxa social, escollir una que ja hagi 
carregat prèviament a la xarxa o bé, d’estar disponible, utilitzar la 
càmera del dispositiu.

Requisit: modificar la informació del perfil personal

Descripció: l’usuari clicarà l’apartat amb el que accedir a la seva 
informació personal. Cada bloc d’informació serà editable passant 
per sobre i clicant després.

Requisit: publicar un nou projecte al portfoli

Descripció: l’usuari clicarà el botó que li permeti carregar un nou 
projecte al seu portfoli. En la següent pàgina l’usuari detallarà la 
informació mitjançant la entrada de dades: nom del projecte, client, 
data, descripció, imatges i disciplines artístiques que representa. 
Finalment podrà publicar-lo mitjançant un botó que realitzi aquesta 
acció.

Requisit: editar/eliminar un projecte del portfoli

Descripció: des del portfoli, l’usuari passarà per sobre del projecte 
que vol editar o eliminar i clicarà sobre el respectiu botó que realitzi 
l’acció pertinent.

Requisit: compartir un projecte a una altra xarxa social

Descripció: des del portfoli, l’usuari seleccionarà el projecte que vol 
compartir clicant a sobre per visualitzar-lo sencer. En la pàgina detallada 
del projecte clicarà sobre el botó de la xarxa social on vol compartir el 
projecte. Una finestra emergent confirmarà la compartició.
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To know

Requisit: llegir una notícia

Descripció: l’usuari podrà llegir qualsevol notícia que li aparegui 
en el seu timeline clicant a sobre de la mateixa. Aquestes estaran 
ordenades cronològicament, és a dir, per data de publicació. Si 
busca una notícia en concret, podrà usar mètodes de filtrat des 
de la mateixa pàgina o fer-ho a través de la barra de cerca. El 
filtratge de les notícies es podrà realitzar per tema d’interès o per 
localització. Al mateix temps, l’usuari podrà escollir què veure en 
el seu timeline: només les notícies, les activitats dels usuaris o 
ambdues coses.

Requisit: interactuar sobre un element del timeline

Descripció: l’usuari podrà interactuar sobre qualsevol element del 
seu timeline, ja sigui una notícia o una activitat dels usuaris que 
segueix, deixant un comentari o donant un like. En el cas que sigui 
una notícia, l’enllaç podrà ser intern o extern. Si és intern, la xarxa el 
portarà a llegir la notícia, mentre que si és extern, el portarà fora de 
la xarxa mitjançant qualsevol navegador disponible d’internet.

To learn

Requisit: inscriure’s en un curs, classe o conferència

Descripció: l’usuari cercarà l’activitat que desitgi de la llista oferta. 
Si busca una activitat en concret, podrà usar els mètodes de filtrat 
de la mateixa pàgina o usant la barra de cerca. El filtratge donarà la 
possibilitat d’ordenar-les per temàtica, per data de publicació, per 
popularitat o per valoració dels usuaris. En la previsualització de les 
activitats l’usuari podrà inscriure’s directament prement el botó que 
ho indica o posteriorment si prefereix entrar en detall de l’activitat. 
El filtratge es realitzarà sobre un tipus d’activitat o per totes tres, 
dependrà si l’usuari ha seleccionat prèviament una tipologia: curs, 
classe o conferència.

To work

Requisit: inscriure’s en una oferta de feina

Descripció: l’usuari cercarà l’oferta que li interessi de la llista oferta. 
Si busca una feina concreta, podrà usar els filtres de la mateixa 
pàgina o usant la barra de cerca. Amb els filtres, podrà cercar per 
data de publicació, localització, disciplina, experiència professional 
i salari, i també podrà ordenar els resultats per data, per nombre de 
visualitzacions i per nombre d’inscripcions. En la previsualització 
de les ofertes l’usuari podrà sol·licitar directament la feina clicant 
el botó que ho indica o posteriorment si prefereix llegir amb més 
detall la oferta.

Requisit: publicar una oferta de feina

Descripció: l’usuari clicarà el botó pertinent per a publicar una nova 
oferta de feina. En la pàgina següent omplirà els espais d’entrada de 
dades per mostrar el nom de la oferta de treball, la seva localització, 
una descripció del lloc de treball, l’àrea que cobreix, els requisits 
que es demanen i el salari que s’ofereix.
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To play

Requisit: començar una partida d’un joc

Descripció: l’usuari cercarà el joc que vulgui començar a jugar de 
la llista oferta. Per veure’n els detalls podrà entrar clicant a cada 
un d’ells prèviament. Podrà filtrar els resultats segons la temàtica 
del joc i segons si són de pagament o gratuïts. Així mateix, podrà 
endreçar-los per més ben valorats, més popularitat i per data de 
publicació.

Requisit: seguir una partida d’un joc

Descripció: l’usuari clicarà la opció que el porti a les partides que té 
començades. Un cop allà, cercarà el joc que vol seguir jugant de la 
seva llista de jocs. El joc s’iniciarà directament.

Requisit: compartir els resultats

Descripció: cada vegada que l’usuari superi un nivell dels jocs 
que està jugant podrà compartir els resultats obtinguts a la seva 
activitat de la xarxa, d’aquesta manera els seus seguidors també 
podran veure-ho al seu timeline. Es comparteixin o no, els resultats 
quedaran guardats a la xarxa.

Requisit: valorar un joc

Descripció: l’usuari podrà valorar un joc sota el seu criteri entrant 
en la pàgina detallada del joc pertinent i puntuant. La valoració no 
serà definitiva, l’usuari podrà canviar-la si ho desitja. En el cas dels 
jocs que ja ha iniciat, també podrà valorar-los directament des de la 
pàgina de les seves partides.

To discover

Requisit: cercar un usuari o projecte

Descripció: l’usuari podrà trobar l’usuari o projecte directament 
en la llista visual que s’ofereix d’inici per a cada un. El filtratge es 
durà a terme per separat, o bé sobre usuaris o bé sobre projectes. 
Per a usuaris, els resultats es podran filtrar per disciplina artística i 
s’ordenaran per nombre de seguidors, nombre de projectes, mitjana 
de valoració dels projectes o per data de registre a la xarxa, ordre 
que es mostrarà d’inici. Per a projectes, els resultats es podran 
filtrar per disciplina artística i per temps que porten publicats, i 
s’ordenaran per nombre de visualitzacions, nombre de likes, nombre 
de comentaris, valoració o per data de publicació. L’usuari també 
podrà trobar qualsevol projecte o usuari directament utilitzant la 
barra de cerca.

Requisit: seguir o contactar a un usuari

Descripció: l’usuari podrà seguir o contactar a un altre clicant sobre 
els botons respectius que així ho indiquen en la previsualització de 
resultats. També ho podrà fer entrant en detall sobre el perfil de 
l’usuari desitjat.

Requisit: contactar a un usuari

Descripció: l’usuari podrà enviar un missatge privat a un altre 
mitjançant el botó que així ho indica.

Requisit: interactuar sobre un projecte d’un usuari

Descripció: l’usuari interactuarà sobre qualsevol projecte de 
qualsevol altre usuari de tres maneres diferents: deixant un 
comentari, donant un like o avaluant-lo. Per fer-ho, haurà de 
visualitzar en detall el projecte en concret.
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9.2 Storyboard

Una vegada analitzats els principals requisits 
que haurà de complir la xarxa social, 
s’il·lustraran en forma de storyboard per tal de 
poder fer una primera aproximació visual del 
funcionament de la xarxa social.

iniciar sessió

logo

logo

clic nou usuari

Home

Figura 7. Storyboard - Home
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avatar  

+ info bàsica

compartir 
xarxes socials

perfil

imatges 
carregades

vista prèvia projecteinici

clic

clic

clic

clic

To you

clic

blocs  
editables  
info

pàgina detallada
publicar projecte

editar el perfil clic

Figura 8. Storyboard - To you
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To know

eines de filtratge

activitat usuari

notícia 

inici

timeline

notícies  
+ activitat d’usuaris

pàgina detallada

publicar un comentari / donar like

clic clic

Figura 9. Storyboard - To know
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To learn

cursos
classes
conferències

preu

autor 
professor

alumnes
usuaris

compartir 
xarxes socials

cursos 
relacionats

eines de filtratge
vista prèvia curs

inici

pàgina detallada
clic

Figura 10. Storyboard - To learn
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To work

visites 
inscripcions

perfil

compartir 
xarxes socials

ofertes 
relacionades

eines de filtratge

publicació oferta

pàgina detallada

inici

clic

clic

vista prèvia oferta

Figura 11. Storyboard - To work
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To play

eines de filtratge

inici

clic

partides usuari

vista prèvia joc

pàgina detallada

valoració joc

clic

inici joc

nivell superat

jugadors  
actius

jocs relacionats

compartir  
el resultat

Figura 12. Storyboard - To play
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To discover

inici usuaris

vista prèvia usuari

vista prèvia projecte

pàgina detallada usuari

pàgina detallada projecte

interacció usuari amb projecte

vista prèvia projecte

inici projectes

eines de filtratgeeines de filtratge

clic

clic

perfil

detalls

compartir a 
xarxes socials

Figura 13. Storyboard - To discover
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10 |  arquitectura del producte

(1) Hassan Montero, Yusef. Martín Fernández, Francisco J. (2004). NO SOLO USABILIDAD. Card Sorting: Técnica de categorización de 
contenidos. [Recurs en línia] Url: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/cardsorting.htm [consulta: abril 2016]

10.1 Card sorting

«La tècnica del card sorting es basa en la 
observació de com els usuaris agrupen i 
associen entre sí un nombre predeterminat 
de targetes etiquetades amb les diferents 
categories temàtiques del lloc web» (1).

Així es com defineixen Yusef Hassan Montero 
i Francisco J. Martín Fernández, la tècnica del 
card sorting. Per tant, es tracta d’una tècnica 
d’usabilitat que pretén involucrar als usuaris 
fent-los partícips del disseny de l’arquitectura 
de la informació d’un producte.

És, doncs, el sentit comú i model mental 
de cada usuari el que ajuda a organitzar i 
classificar la informació donada de cada 
targeta en unes categories determinades.

Per tal d’integrar als usuaris en el 
desenvolupament i disseny de l’arquitectura de 
la xarxa social Thesign, s’ha dut a terme aquesta 
tècnica sobre més de 25 usuaris, la participació 
dels quals ha estat molt satisfactòria.

L’arquitectura de la informació, com les seves 
paraules diuen, és l’art i la ciència de construir 
i estructurar els diferents components o 
conjunt d’un sistema d’informació. Així doncs, 
s’encarrega de l’estructuració, organització 
i etiquetatge de la informació de qualsevol 
entorn digital, que a la vista dels usuaris 
és invisible. D’aquesta manera, una bona 
arquitectura de la informació és aquella que 
facilita l’accés a la informació de manera àgil i 
ràpida als usuaris i està dotada d’uns sistemes 
de classificació fàcils i intuïtius. 

L’arquitectura de la informació, per tant, és 
vital perquè l’usuari de la xarxa social Thesign 
pugui trobar en el temps més ràpid possible 
i de la manera més senzilla allò que està 
cercant. Per aquest motiu, és molt important 
que aquesta tingui una estructura clara i 
intuïtiva.

Concretament, en la prova s’ha ofert un 
total de 28 targetes als usuaris, totes elles 
relacionades amb els principals requisits que 
ha de satisfer la xarxa. Al mateix temps, se’ls 
ha donat la possibilitat de classificar-les en 
8 categories, corresponents a les pàgines 
en què es classifiquen originalment els 
continguts de la xarxa més la categoria de 
«Inicio» (veure figura 14):

•  Home: pàgina per a identificar-se o  
registrar-se com a usuaris.

• To you: pàgina de perfil i portfoli de l’usuari.
•  To know: portal de notícies i activitats dels 

usuaris seguits.
•  To learn: pàgina per a inscriure’s o comprar 

classes, cursos i/o conferències.
•  To work: pàgina per a trobar o publicar una 

oferta de treball.
• To play: pàgina dedicada als jocs.
•  To discover: pàgina per a descobrir projectes 

o usuaris.

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/cardsorting.htm
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No s’ha volgut mostrar la informació detallada 
de cada categoria ja que el principal 
objectiu ha estat aconseguir que cada usuari 
classifiqués les targetes sense tenir cap 
premissa, permetent així la creació de noves 
categories si així ho creia convenient.

Resultats

Els resultats que es mostren en la figura 
15 són els d’un participant. La seva prova 
resumeix en línies generals la postura de la 
majoria dels usuaris implicats.

Cal remarcar que alguns usuaris han confós 
els conceptes de «Home» i «Inicio», sense 
saber diferenciar-los com a categories 
d’informació.

Les targetes que es mostren implicades en 
les categories de «Inicio» «to know» i «to 
discover» han estat les més versàtils, doncs 
els usuaris les han classificat de diverses 
maneres entre aquestes tres. La dada més 
curiosa és que cap usuari ha situat les 
targetes relacionades amb les notícies dins la 
categoria «to know», sota la qual es pretenien 
organitzar originalment.

Tots aquests resultats es tindran en compte 
a l’hora de generar l’arbre de continguts de la 
xarxa social. 

Figura 14. Card sorting 1

Figura 15. Card sorting 2
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10.2 Arbre de continguts

Tot seguit es presenta l’arbre de continguts que s’ha dissenyat per a la 
xarxa social tenint presents les conclusions extretes de la participació 
dels usuaris en la prova realitzada del card sorting, de manera que 
s’estableixi l’arquitectura del producte.

Gràcies a la implicació dels usuaris, s’ha aplicat un important canvi 
en la estructura dels continguts: la supressió del nom de la pàgina To 
know. Aquesta modificació és deguda a que cap usuari l’ha identificat 
com a pàgina d’inici, la qual inclogui el portal de notícies i l’activitat 
dels usuaris seguits. Així doncs, aquests continguts no es suprimeixen 
sinó que, tal i com han observat els usuaris, passen a formar part de la 
pròpia pàgina d’inici (veure figura 20 de l’arbre de continguts).

Tal i com diuen Peter Morville i Louis Rosenfeld en el llibre 
«Arquitectura de la informació per al World Wide Web» (2), les 
jerarquies ofereixen una manera senzilla i familiar d’organitzar la 
informació, i normalment són un bon punt de partida per a començar 
el procés de disseny de l’arquitectura de la informació. 

Per tal d’introduir la informació de l’arbre de continguts per parts, 
aquest es divideix per blocs, els quals es presenten en figures: primer 
es presenta la home, després la pàgina d’inici amb els seus elements 
constants, entre ells la pàgina de perfil d’usuari (to you); també els 
continguts que ofereix la pàgina d’inici i, finalment, cada una de les 
pàgines a les que dóna accés la xarxa: to learn, to work, to play i to 
discover.

(2) Morville, Peter; Rosenfeld, Louis (2012). Arquitectura de la informació per al World Wide Web. 
Barcelona: Editorial UOC.

Juntament amb la informació de l’arbre, s’adjunta la llegenda dels 
elements que cada figura presenta.

Si es desitja visualitzar l’arbre de continguts al complet es pot fer a 
través de l’annex 1.

Figura 16. Esbós de l’arbre de continguts
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La xarxa social s’inicia 
amb la home, la 
qual presenta els 
continguts en dos 
apartats: «inicio 
sesión», per als 
usuaris ja registrats,  
i «únete» per als nous 
usuaris.

Figura 17. Arbre de continguts - Home
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Un cop dins de la 
xarxa, l’usuari es 
trobarà a la pàgina 
d’inici.

Tant aquesta 
pàgina com la resta 
d’elements que 
l’acompanyen seran 
constants en totes 
les interfícies de la 
xarxa social: la pàgina 

de perfil de l’usuari 
(to you), la barra de 
cerca, la publicació 
d’un projecte, les 
notificacions, la 
connexió amb altres 
xarxes socials, la 
privacitat de la xarxa, 
el copyright i drets 
d’ús i, finalment, 
l’apartat de totes les 
seccions de la xarxa.

Figura 18. Arbre de continguts - Inici
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Les diferents 
seccions que 
oferirà el menú de 
navegació de la 
xarxa, també sempre 
visible en totes les 
interfícies, seran: to 
learn, to work, to play, 
i to discover. 

Figura 19. Arbre de continguts - Pàgines
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Com a continguts, 
la pàgina d’inici 
mostrarà les notícies 
més actuals del 
sector, oferint 
un apartat de 
les notícies més 
destacades.

També mostrarà les 
activitats dels usuaris 
seguits: publicació 
de projectes, 
comentaris, likes 
i avaluacions 
de projectes, 
inscripcions a cursos 
i activitats en jocs. 

Figura 20. Arbre de continguts - Continguts d’inici
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En la pàgina de perfil 
de l’usuari, to you, es 
mostrarà inicialment 
la seva informació 
personal. En altres 
apartats es podrà 
accedir al portfoli, a 
les classes, cursos o 
conferències en les 
que estigui inscrit 

i/o hagi comprat, 
la seva activitat a la 
xarxa com a usuari i, 
finalment, els usuaris 
que segueix i que el 
segueixen. 

Figura 21. Arbre de continguts - Continguts to you
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En la pàgina 
d’aprenentatge, to 
learn, es mostrarà la 
informació en tres 
blocs: cursos, classes 
i conferències.

Figura 22. Arbre de continguts - Continguts to learn
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En la pàgina de la 
borsa de treball, to 
work, es mostraran 
les ofertes de feina 
actuals.

També serà el lloc per 
a publicar una nova 
oferta de treball.

Figura 23. Arbre de continguts - Continguts to work
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En la pàgina de joc, 
to play, es mostraran 
els jocs que ofereix la 
xarxa als usuaris.

Els usuaris podran 
accedir a les seves 
partides començades 
directament des de 
l’enllaç «mis partidas».

Figura 24. Arbre de continguts - Continguts to play
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En la pàgina dedicada 
a la exploració, 
to discover, es 
mostraran els 
continguts dividits per 
usuaris i projectes.

Des de la pàgina de 
perfil d’un usuari es 
podrà accedir als 
seus projectes a 
través del portfoli. De 
la mateixa manera, 
des de la pàgina d’un 
projecte concret es 
podrà accedir al perfil 
d’usuari del seu autor.

Figura 25. Arbre de continguts - Continguts to discover
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11 |  creació de solucions  
de disseny

11. 1 Lo-Fi - Wireframes

Els wireframes que s’adjunten a continuació 
corresponen a la versió d’escriptori de la 
xarxa social Thesign. En ordre d’aparició 
corresponen a les interfícies de:

• Home
• Inici

- Veure notícia
• To you (pàgina de perfil)

- Portfoli
- Veure perfil
- Editar perfil
- Veure seguidors/seguint
- Publicar projecte
- Veure projecte
- Aprenentatge
- Veure curs
- Activitat

• To learn
- Veure curs

• To work
- Veure oferta de treball

• To play
- Veure joc
- Les meves partides

• To discover: projectes
- Veure projecte

• To discover: usuaris
- Veure usuari: portfoli
- Veure usuari: aprenentatge
- Veure usuari: activitat

Tots les interfícies contenen anotacions 
explicatives en color vermell per tal de 
millorar la seva comprensió.

Els wireframes d’escriptori s’han dissenyat amb 
unes mesures de 1280 x 800 px i les pàgines 
s’han construït sota dos tipus de retícules 
de quatre i nou columnes respectivament 
(veure figures 26 i 27). Totes dues estructures 
respecten unes mesures fixes per a la 
capçalera i columnes laterals de la xarxa.

L’alçada dels wireframes podrà variar 
depenent del contingut que s’hagi de mostrar, 
fixant la mida mínima a mostrar en 800 px. El 
color blau s’ha incorporat exclusivament per 
a diferenciar els elements que són interactius 
dels que no ho són, mostrats en color negre. 
S’ha utilitzat text simulat per a algunes 
de les seccions d’algun wireframe creient 
que aquesta informació no era necessària 
incorporar-la per poder entendre’ls.

Figura 26. Retícula de 4 columnes

Figura 27. Retícula de 9 columnes

En l’annex 1 s’adjunten els wireframes en les 
seves dimensions reals.
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Elements fixos

La capçalera està formada pel logotip de la 
xarxa com a element central, pel menú a la 
part esquerra i, a la part dreta, per l’accés 
directe a la pàgina de perfil, les notificacions 
i la publicació d’un projecte de l’usuari 
connectat.

La pàgina d’inici sempre mostra el logotip 
sol, mentre que quan es navega a alguna de 
les altres quatre pàgines a través de menú, 
el logotip apareix acompanyat del nom de la 
pàgina en concret.

Logotip 
(retorna a l’inici)

Navegació global  
de la xarxa

Accés directe  
a la pàgina  

de perfil

Notificacions de 
l’usuari i publicació 

directe de nou 
projecte

Figura 28. Wireframes - Capçalera i funcionament del menú
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Les columnes d’esquerra i dreta també són elements constants. A la 
columna esquerra sempre apareixen les eines de filtratge i la barra de 
cerca. La navegació de filtratge obre un panel lateral quan es passa 
per sobre mostrant en tot moment les opcions que ofereix cada 
categoria. D’altra banda, a la columna dreta es mostren els elements 
destacats de cada pàgina.

Eines  
de filtratge

Contingut 
destacat amb 
accés directe  
a la informació

Notificació  
per llegir

Notificacions 
llegides

Barra  
de cerca

Figura 29. Wireframes - Columnes laterals

Figura 30. Wireframes - Desplegament de les notificacions
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Interfície Home

La home és la interfície amb la que els usuaris interactuen per 
primera vegada amb la xarxa social. En ella, els usuaris omplen un 
formulari o altre segons si ja formen part o no de la xarxa.

Elements que configuren 
l’inici de sessió per a 
usuaris registrats

Elements que configuren 
el registre per als nous 
usuaris que volen formar 
part de la xarxa

Figura 31. Wireframes - Home
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Interfície d’inici

La pàgina d’inici mostra les notícies i l’activitat dels usuaris que 
seguim. Els elements s’estructuren sota la retícula de quatre columnes 
i, segons la magnitud del contingut de la publicació (imatges, text), 
són més o menys verticals.

Exemple de notícia
Es visualitzen els resultats 

de notícies + activitats 
dels usuaris seguits 
(ver: todo), que s’han 

publicat avui (cuando: 
hoy) i estan ordenats 

cronològicament 
(ordenado por: recientes)

L’usuari pot 
donar like, 

comentar i 
veure les visites 

que ha tingut

Publicació de 
projecte d’un 
usuari seguit

Like d’un usuari 
seguit sobre un 
projecte aliè

Avaluació d’un 
usuari seguit sobre 
un projecte aliè

Comentari d’un 
usuari seguit sobre 
un projecte aliè

Notícies més 
destacades

Assoliment en un joc 
d’un usuari seguit

Inscripció en un curs 
d’un usuari seguit

Figura 32. Wireframes - Inici
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra una notícia 
ampliada. 

Al clicar sobre una 
notícia, els continguts 
de la notícia en 
concret s’estructuren 
sobre la retícula 
de nou columnes, 
sempre ocupant 
l’espai central de la 
pàgina, i creant una 
pàgina sobreposada 
a la interfície d’origen. 
D’aquesta manera, 
l’usuari pot seguir 
visualitzant la pàgina 
on es troba, en 
aquest cas, la d’inici.

Tal i com s’anirà 
mostrant, sempre 
que s’ampliïn els 
continguts de la 
pàgina «base», la 
informació apareixerà  
estructurada com en 
aquest exemple.

Es visualitzen els 
continguts ampliats 
de la notícia 

Notícies 
relacionades

Espai per a 
la interacció 
amb la 
notícia: 
comentaris  
i likes

L’usuari pot 
tancar/sortir de 
la notícia clicant 
aquest botó o 
sobre la interfície 
base

L’usuari pot 
veure els 

usuaris que han  
visualitzat la 

notícia

L’usuari pot 
compartir aquest 
contingut a altres 
xarxes socials

Figura 33. Wireframes - Inici - Veure notícia
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Interfície To you

Enllaç que 
permet a l’usuari 

editar la seva 
informació 

personal

Enllaç que 
permet a l’usuari 

veure el seu 
perfil complet

Navegació local

Enllaç per a publicar 
un nou projecte

Enllaços per a 
visualitzar els 

usuaris seguits i 
seguidors

Previsualització de 
les disciplines en 
que l’usuari està 

especialitzat

La pàgina to you es correspon amb la pàgina de perfil. En aquest cas, 
l’ús de les columnes laterals s’utilitzen per a visualitzar la informació 
personal de l’usuari connectat de forma resumida. En aquesta 
interfície s’integra un menú de navegació local que permet a l’usuari 
navegar entre les subinterfícies del seu portfoli (es mostra d’inici), 

dels continguts relacionats amb l’aprenentatge i de la seva activitat 
a la xarxa. Els continguts de la pàgina de portfoli s’estructuren en la 
retícula de quatre columnes.

Figura 34. Wireframes - To you - Portfoli
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Imatge de perfil

Enllaç que 
permet a l’usuari 
editar la seva 
informació 
personalEnllaços per a 

visualitzar els 
usuaris seguidors 

i els que estan 
sent seguits

Exemple de 
subinterfície que 
mostra el perfil de 
l’usuari ampliat.

Figura 35. Wireframes - To you - Veure perfil
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra la edició 
del perfil de l’usuari 
ampliat.

L’usuari escull les 
disciplines que li 
interessen i els dóna 
un nivell d’interès (1, 
2, 3) determinant així  
la visibilitat d’alguns 
continguts de la 
xarxa 

L’usuari mostra els 
seus altres perfils 
de xarxes socials

Figura 36. Wireframes - To you - Editar perfil
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra els usuaris 
que l’usuari està 
seguint.

Per als seus 
seguidors, la 
estructura seria la 
mateixa.

La informació que es 
mostra està detallada 
posteriorment en la 
interfície to discover: 
usuarios.

Figura 37. Wireframes - To you - Veure seguidors
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra la publicació 
d’un nou projecte. 

Recordar que l’enllaç 
permanent de la 
capçalera portaria 
a l’usuari a aquesta 
interfície.

Enllaços per a 
visualitzar una 
vista prèvia del 
projecte i per a 
publicar-lo

Informació visual 
del projecte

Informació textual 
del projecte

Figura 38. Wireframes - To you - Publicar projecte
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra un dels 
projectes de l’usuari 
ampliats. 

Es visualitzen els 
continguts ampliats 
del projecte 

Altres projectes 
del mateix usuari

Enllaç per a editar 
el projecte

Projectes 
relacionats

L’usuari pot 
veure el num. 
d’usuaris que 

han  visualitzat 
el projecte

L’usuari pot compartir 
aquest contingut a altres 
xarxes socials

Informació 
resumida de 
l’usuari autor 
del projecte: ell 
mateix

Espai per a la 
interacció amb el 

projecte: comentaris, 
avaluacions i likesFigura 39. Wireframes - To you - Veure projecte
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Navegació local

Enllaç per a cercar 
una nova activitat 
d’aprenentatge

Els continguts de la pàgina d’aprenentatge també s’estructuren 
en la retícula de quatre columnes i informen del cursos, classes o 
conferències que l’usuari ha comprat o s’hi ha inscrit.

Figura 40. Wireframes - To you - Aprenentatge
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra un dels 
cursos de l’usuari 
ampliat. 

Es visualitzen els 
continguts ampliats 
del curs 

Activitats 
relacionades

Projectes 
resultants  
del curs

Espai per a 
la interacció 
amb el curs: 
comentaris  
i avaluacions

L’usuari pot 
veure els 

usuaris que han 
realitzat o estan 
realitzant el curs

L’usuari pot 
compartir aquest 
contingut a altres 
xarxes socials

Informació 
sobre l’usuari 
que imparteix 
el curs: fent clic 
s’accedeix al seu 
perfil

Botó per a iniciar/ 
continuar el curs

Figura 41. Wireframes - To you - Aprenentatge - Veure curs
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Els continguts de la pàgina de tota l’activitat de l’usuari a la xarxa 
també s’estructuren en la retícula de quatre columnes. Aquests 
apareixen sempre ordenats cronològicament.

La informació que es mostra està detallada anteriorment en la 
interfície de la pàgina d’inici.

Figura 42. Wireframes - To you - Activitat
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Interfície To learn

La pàgina to learn mostra els cursos, classes i conferències 
disponibles. En aquest cas, els elements s’estructuren sota la retícula 
de nou columnes i, segons l’interés de l’usuari en les diferents 
disciplines en que es classifiquen els continguts, els elements ocupen 

Es visualitzen els resultats 
de cursos + classes 
+ conferències (ver: 
todo), publicats des 

dels inicis de la xarxa 
(cuando: siempre), 

ja siguin d’inscripció 
o de pagament 

(método:todo), de 
qualsevol disciplina del 

disseny gràfic (disciplina: 
todas) i ordenats 

cronològicament 
(ordenado por: recientes)

Exemple de curs
de mig interès per a l’usuari

Exemple de classe
d’alt interès per a l’usuari

Exemple de 
conferència
de poc interès 
per a l’usuari

L’usuari pot 
comentar, avaluar 

i veure el num. 
d’alumnes

Element identificatiu 
per a una activitat  
de pagament

Element 
identificatiu per 

a una activitat  
d’inscripció

Disciplina/es que 
treballa l’activitat

una (interès baix), dos (interès mig) o tres (interès alt) columnes 
d’ample. Tal i com s’ha assenyalat anteriorment, l’usuari escull els seus 
interessos per a les disciplines en la seva pàgina de perfil.

Activitats més 
destacades

Figura 43. Wireframes - To learn
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra un dels 
cursos ampliat.

La informació es 
disposa de la mateixa 
manera que es troba 
accedint des de la 
pàgina de perfil als 
cursos, classes i 
conferències.

Es visualitzen els 
continguts ampliats 
del curs 

Activitats 
relacionades

Projectes 
resultants  
del curs

Espai per a 
la interacció 
amb el curs: 
comentaris  
i avaluacions

L’usuari pot 
veure els 

usuaris que han 
realitzat o estan 
realitzant el curs

L’usuari pot 
compartir aquest 
contingut a altres 
xarxes socials

Informació 
sobre l’usuari 
que imparteix 
el curs: fent clic 
s’accedeix al seu 
perfil

Botó per a 
comprar el curs

Figura 44. Wireframes - To learn - Veure curs
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Es visualitzen els resultats 
d’ofertes de treball 

publicades amb data 
d’avui (cuando: hoy), de 

qualsevol localització 
(localización:cualquiera), 

i de qualsevol 
disciplina del disseny 

gràfic (disciplina: 
todas), ordenades 
cronològicament 

(ordenado por: recientes)

Oferta 
d’interès baix 
per a l’usuari

Oferta 
d’interès mig 
per a l’usuari

Oferta 
d’interès alt 
per a l’usuari

L’usuari pot veure 
el num. d’usuaris 
inscrits i el num. 

d’usuaris que han 
visualitzat l’oferta Disciplina/es que 

requereix l’oferta

Ofertes de 
treball més 
destacades

Enllaç per a 
publicar una oferta

Interfície To work

La interfície to work mostra les ofertes de treball disponibles. En 
aquest cas, els elements també s’estructuren sota la retícula de 
nou columnes ocupant una, dos o tres columnes d’ample segons la 
disciplina en que la oferta de treball es centra.  

Figura 45. Wireframes - To work
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra una de les 
ofertes de treball 
ampliada.

Es visualitzen els 
continguts ampliats 
de l’oferta de treball 

Ofertes de treball 
relacionades

L’usuari pot 
veure el num. 
d’usuaris que 

han visualitzat 
l’oferta

L’usuari pot compartir 
aquest contingut a altres 
xarxes socials Botó per a 

inscriure’s en 
l’oferta

Figura 46. Wireframes - To work - Veure oferta
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Interfície To play

Seguint la estructura de les interfícies anteriors (ocupació de l’espai 
horitzontal segons les preferències de l’usuari), la pàgina to play 
mostra els jocs de la pròpia xarxa social disponibles.

Es visualitzen els resultats 
dels jocs ja siguin 

gratuïts o de pagament 
(método: todo), de 

qualsevol disciplina del 
disseny gràfic (disciplina: 

todas) i ordenats 
cronològicament 

(ordenado por: recientes)

Joc d’interès 
baix per a 
l’usuari

Joc d’interès 
mig per a 
l’usuari

Joc d’interès 
alt per a 
l’usuari

Disciplina/es que 
practica el joc

Jocs més 
destacats

Enllaç per a 
visualitzar  

els jocs iniciats

L’usuari pot 
comentar, avaluar 

i donar like

Element identificatiu 
per a un joc  
de pagament

Element identificatiu 
per a un joc gratuït

Figura 47. Wireframes - To play
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Exemple de 
subinterfície que 
mostra un dels jocs 
ampliat.

Es visualitzen els 
continguts ampliats 
del joc 

Jocs relacionats

Espai per a 
la interacció 
amb el joc: 
comentaris, 
avaluacions 
i likes

L’usuari pot 
veure els 

usuaris que han 
jugat o estan 
jugant al joc

Botó per a  
iniciar/comprar 
el joc

Figura 48. Wireframes - To play - Veure joc
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La següent subinterfície de la pàgina to play correspon al resum de 
partides que l’usuari connectat ha iniciat. En aquest cas, cada element 
s’estructura seguint la retícula de quatre columnes, incorporant un 
menú local, com succeeix a la pàgina de perfil.

Navegació local per 
a indicar el lloc on es 
situa l’usuari 

Figura 49. Wireframes - To play - Partides
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Interfície To discover

La pàgina to discover permet buscar qualsevol projecte i usuari. 
L’estructura i els filtres varien segons l’usuari esculli vulgui veure 
projectes o usuaris. 

En el cas dels projectes, els elements s’estructuren de la mateixa 
manera que en els casos to learn, to work i to play, és a dir, sota la 
retícula de nou columnes i, segons l’interés de l’usuari en les diferents 
disciplines en que es classifiquen els projectes, els elements ocupen 
una, dos o tres columnes d’ample. 

Es visualitzen els resultats 
de projectes (ver: 

proyectos), publicats 
amb data d’avui (cuando: 

hoy), de qualsevol 
disciplina del disseny 

gràfic (disciplina: 
todas) i ordenats 

cronològicament 
(ordenado por: recientes)

Usuari autor 
del projecte

L’usuari pot seguir-lo 
directament

L’usuari pot donar 
like, comentar, 

avaluar i veure el 
num. de visites

Disciplina/es que 
treballa el projecte

Projectes 
més 
destacats

Figura 50. Wireframes - To discover - Projectes
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Es visualitzen els 
continguts ampliats 
del projecte 

Altres projectes 
del mateix usuari

Projectes 
relacionats

Espai per a la 
interacció amb el 

projecte: comentaris, 
avaluacions i likes

L’usuari pot 
veure el num. 
d’usuaris que 

han  visualitzat 
el projecte

L’usuari pot compartir 
aquest contingut a altres 
xarxes socials

Informació sobre 
l’usuari autor del 
projecte: fent clic 
s’accedeix al seu 
perfil

Exemple de 
subinterfície que 
mostra un dels 
projectes ampliats. 

La informació es 
disposa de la mateixa 
manera que es troba 
en els projectes dels 
portfolis de cada 
usuari.

Figura 51. Wireframes - To discover - Projectes - Veure projecte
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D’altra banda, el cas de la interfície que mostra els usuaris, els 
elements s’estructuren de la mateixa manera que en els cas de la 
pàgina d’inici, és a dir, sota la retícula de quatre columnes i ocupant 
sempre el mateix espai visual per a cada element, de tal manera que 
cap usuari queda per sobre de l’altre. 

Es visualitzen els resultats 
d’usuaris (ver: usuarios), 

registrats des de tots 
els temps (cuando: 

siempre), de qualsevol 
localització (localización: 

cualquiera) i de qualsevol 
disciplina del disseny 

gràfic (disciplina: 
todas), ordenats 

cronològicament pel 
registre (ordenado por: 

recientes) Previsualització 
dels projectes

L’usuari pot seguir-lo  
i/o enviar-li un  
missatge directe

Per cada usuari, 
l’usuari pot veure 
el seu num. de 
seguidors i usuaris 
que segueix

Disciplina/es 
d’especialitat

Usuaris més 
destacats

Figura 52. Wireframes - To discover - Usuaris
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Exemple de subinterfície que mostra la pàgina de portfoli de l’usuari 
escollit. La informació es disposa de la mateixa manera que es troba 
en el portfoli de l’usuari connectat (veure figura 34).

Figura 53. Wireframes - To discover - Usuaris - Portfoli
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Exemple de subinterfície que mostra la pàgina d’aprenentatge de 
l’usuari escollit. La informació es disposa de la mateixa manera que es 
troba en la pàgina d’aprenetatge de l’usuari connectat (veure figura 40).

Figura 54. Wireframes - To discover - Usuaris - Aprenentatge
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Exemple de subinterfície que mostra la pàgina de tota l’activitat a 
la xarxa de l’usuari escollit. La informació es disposa de la mateixa 
manera que es troba en la pàgina d’activitat de l’usuari connectat 
(veure figura 42 ).

Figura 55. Wireframes - To discover - Usuaris - Activitat
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12 |  usabilitat  
i la seva avaluació

Reclutament d’usuaris

12. 1 Metodologia

Una vegada definits els wireframes de la 
xarxa social, aquests s’avaluaran mitjançant 
la tècnica del test d’usuaris per a poder 
desenvolupar posteriorment els prototips del 
producte final aplicant els resultats obtinguts.

El test amb usuaris és una prova d’usabilitat 
que permet avaluar un producte interactiu 
gràcies a la interacció dels usuaris amb aquest. 
Aquesta prova es basa en l’observació i la 
expressió verbal de les reaccions dels usuaris 
enfront el producte avaluat. Així doncs, s’avalua 
la capacitat d’ús del producte per part dels 
usuaris per a poder definir el seu DCU.

Durant el test, els usuaris, que són els que 
usaran la xarxa social, realitzen un seguit de 
tasques concretes sobre aquesta. 

Així doncs, es dissenyarà un test d’usabilitat 
sobre els wireframes de la xarxa social Thesign 
l’objectiu del qual serà avaluar la seva capacitat 
i facilitat d’ús, la seva eficiència, eficàcia com 
a producte interactiu, així com la satisfacció 
que produeix en l’usuari. Servirà també per 
conèixer si els continguts de la pàgina són útils 
i pràctics i si es presenten de forma clara.

• Nom: Sergi  
• Edat: 25 anys
•  Estudis: graduat en disseny gràfic
•  Lloc de treball: dissenyador junior 

a estudi de disseny 
• Perfil: Juniors (3)

• Nom: Marc  
• Edat: 29 anys
•  Estudis: graduat en disseny gràfic
•  Lloc de treball: dissenyador 

senior a estudi de disseny 
• Perfil: Seniors (4)

• Nom: Andrea  
• Edat: 36 anys
•  Estudis: graduada en història  

de l’art
•  Lloc de treball: professora a 

institut de secundària 
• Perfil: Altres (6)

Tenint en compte els sis diferents perfils 
d’usuaris que s’han definit per a aquest 
producte (veure figura 6) es demana la 
participació de tres usuaris que s’identifiquin  
i compleixin amb algun d’ells.

Per al reclutament d’aquests tres usuaris 
és necessari la realització d’un qüestionari 
d’screening. Aquest document conté 
preguntes que ajuden a filtrar els perfils 
d’usuaris. Es tracta, per tant, d’un procés de 
captació i filtratge d’usuaris que compleixin 
el perfil desitjat. El qüestionari doncs, està 
definit en el marc de selecció de participants.

Posteriorment a la selecció dels participants, 
es desenvolupa un qüestionari pre-test que 
ajuda a recopilar informació sobre els usuaris 
seleccionats, com per exemple, el nom, l’edat, 
l’ús què en fan d’Internet així com un seguit 
de continguts relacionats amb la temàtica del 
producte interactiu avaluat.

Una vegada realitzada la selecció, els tres 
usuaris finals són:
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Tot seguit es defineixen l’escenari i les 
tasques del test. En aquest cas, l’usuari 
s’enfronta amb el producte per primera 
vegada. La definició de l’escenari i el 
plantejament d’aquestes tasques situen 
als usuaris seleccionats en la pell d’un 
personatge enfrontant-se així a una situació 
per a resoldre un seguit d’accions que ha de 
dur a terme amb el producte.

Les tasques que realitzen els usuaris durant el 
test d’usabilitat es centren en els processos 
i funcionalitats principals de la xarxa social 
com per exemple la cerca de projectes, 
usuaris, o la interacció amb algún element.

S’han plantejat un total de deu tasques per al 
test d’usuaris.

12.2 Escenari i tasques

«Acabes de finalitzar els teus estudis superiors de disseny gràfic i et proposes que la xarxa social 
Thesign serà el trampolí per a passar del món universitari al món professional. Després d’unes 
setmanes habituant-te al funcionament de la xarxa social et connectes a la xarxa i realitzes la 
següent rutina:»

7.  Vés a la pàgina to work.
•  Consulta una de les ofertes de treball.
•  Consulta una de les ofertes relacionades 

amb aquesta.
•  Comparteix la oferta a Facebook.
•  Torna a la pàgina d’inici.

8.  Vés a la pàgina to play.
•  Consulta totes les teves partides 

començades.
•  Juga a una d’elles.

9.  Vés a la pàgina to discover.
• Busca un projecte concret.
• Dóna-li like i avalua’l.
• Consulta l’usuari que l’ha dissenyat.
• Revisa el seu perfil complet.

10.   Cerca un nou usuari que estigui 
especialitzat en la disciplina d’il·lustració.
•  Consulta les activitats d’aprenentatge 

que ha realitzat o està realitzant.
•  Consulta els usuaris que segueix.
•  Torna a la pàgina d’inici.

1. Inicia sessió.

2. Consulta la notificació que tens.
• Marca-la com a llegida.

3.  Cerca les notícies que s’han publicat avui  
i ordena-les per les més vistes.
• Llegeix-ne una i comenta-la.
• Torna a la pàgina anterior.

4. Ves a la teva pàgina de perfil.
•  Modifica l’interès d’una de les disciplines 

favorites: de 3 (poc interès) a 1 (molt 
interès).

•  Afegeix-ne una de nova.
•  Guarda els canvis, torna a la pàgina de 

perfil i consulta la última activitat que has 
realitzat a la xarxa.

•  Torna a la pàgina d’inici.

5.  Publica un nou projecte.
•  Comprova com ha quedat des de la 

pàgina de perfil.

6. Vés a la pàgina to learn.
• Compra un dels cursos.
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Post-test

Satisfacció (qüestionari post-test)

Pregunta Usuari A Usuari B Usuari C

1 5 4 5

2 5 5 5

3 2 i 3 10 4 i 10

4 5 5 5

5 La sobreposició dels 
continguts de cada pàgina

La claredat de la estructura de 
totes les pàgines

El funcionament dels filtres i la 
navegació per pàgines

6
La ambigüetat del logotip i 

claims com a botó/botons de 
retorn a l’inici

Algun dels etiquetats dels 
continguts

No haver entès algun 
pictograma

7 No No No

8 5 5 4

9 5 5 4

10 5 5 4

Una vegada finalitzada l’execució del 
test sobre els tres usuaris, se li facilita un 
qüestionari post-test que ajuda a conèixer 
el grau de satisfacció de l’usuari amb el 
producte.

Les preguntes incloses han estat:

1.  T’ha resultat fàcil utilitzar la xarxa social 
Thesign? (De l’1 al 5: 1 = poc, 5 = molt)

2.  Has pogut navegar per les pàgines sense 
dificultats? (De l’1 al 5: 1 = poc, 5 = molt)

3.  Quina/es tasques t’han semblat més 
complicades de resoldre?

4.  Has sabut en quina pàgina estaves en tot 
moment? (De l’1 al 5: 1 = mai, 5 = sempre)

5.  Què és el que més t’ha agradat de la xarxa 
social?

6. I el que menys?

7.  En algun moment t’has sentit «perdut»? Si 
la resposta és afirmativa, digues en quines 
situacions.

8.  T’ha agradat usar la xarxa social?  
(De l’1 al 5: 1 = poc, 5 = molt)

9.  La usaries habitualment?  
(De l’1 al 5: 1 = poc, 5 = molt)

10.  Recomanaries Thesign als teus amics?  
(De l’1 al 5: 1 = poc, 5 = molt)

Figura 56. Mètrica de satisfacció
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12.3 Mètriques

Aquestes són les dades i mètriques que s’han recollit durant la realització del test d’usuaris:

Temps per tasca (eficiència)

Tasca Usuari A Usuari B Usuari C Mitjana Mediana Moda Desv. estàndard

1 00:12 00:05 00:07 00:08 00:07 - 00:03

2 00:30 00:06 00:24 00:20 00:24 - 00:10

3 00:40 00:20 00:42 00:34 00:40 - 00:10

4 00:45 00:19 00:54 00:39 00:45 - 00:15

5 00:10 00:14 00:10 00:11 00:10 00:10 00:02

6 00:42 00:21 00:22 00:28 00:22 - 00:10

7 00:33 00:15 00:35 00:28 00:33 - 00:09

8 00:20 00:13 00:20 00:18 00:20 00:20 00:03

9 01:03 00:43 00:55 00:54 00:55 - 00:08

10 01:54 00:56 01:35 01:28 01:35 - 00:24

Nombre d’errors comesos (efectivitat)

Tasca Usuari A Usuari B Usuari C

1 0 0 0

2 1 0 0

3 0 1 0

4 1 0 1

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 1

9 0 0 0

10 0 1 1

Figura 57. Mètrica d’eficiència

Figura 58. Mètrica d’efectivitat



Thesign
_
Memòria del Treball  
Final de Grau
_ 
Anna Furné Velez

87

12.4 Resultats

Després d’analitzar les dades recollides durant 
la realització del test d’usuaris, les principals 
conclusions que s’han pogut extreure i que 
serviran per a desenvolupar el producte final 
han estat:

A favor

•  Totes les tasques s’han pogut seguir sense 
gaires obstacles destacables, s’han comès 
molt pocs errors.

•  La estructura i la navegació de la xarxa no 
ha posat cap entrebanc als usuaris, sinó al 
contrari, els ha ajudat a fluir més ràpidament 
pel lloc. Es pot parlar doncs, d’un producte 
comprensible i predictible ja que els 
usuaris han imaginat prèviament el seu 
funcionament.

•  Hi ha hagut una gran familiarització dels 
usuaris amb la xarxa social. A partir de la 
tercera tasca s’ha pogut veure el record 
del funcionament de cada element: 
menú, filtres, etc. Això ha provocat que les 
següents tasques, tot i que alguna era més 
llarga, es realitzés en un menor temps.

•  La experiència d’ús ha estat agradable 
(veure resultats post-test pàgina 85).

A tenir en compte

La principal sorpresa ha estat comprovar la 
interpretació que han fet els usuaris sobre 
el funcionament del logotip com a botó per 
a retornar a la pàgina d’inici. En un principi 
s’havia pensat que el logotip sol funcionés així 
però que, alhora, el claim que acompanya a 
cada pàgina (to learn, to work, etc.) retornés 
a l’estat inicial de la pròpia pàgina. Això ha 
dut als tres usuaris confusions, doncs cap 
d’ells ho ha interpretat d’aquesta manera. 
Certament, l’accés a aquestes pàgines es pot 
fer directament des del menú de navegació.

Altres factors a tenir en compte:

•  El nom d’alguna etiqueta ha pogut 
confondre als usuaris. Un exemple ha estat 
el mot «método» de les eines de filtratge.

•  El disseny de les icones també ha portat 
alguna confusió per la semblança entre 
algunes d’elles. També pel fet de no acabar 
de relacionar-les amb el seu veritable 
significat.

•  S’han trobat a faltar algunes etiquetes 
hipervinculades.
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13 |  producte final

13.1 Hi-Fi - Prototips

Després d’avaluar els resultats del test 
d’usuaris, s’ha procedit a convertir els 
wireframes de la xarxa social en interfícies 
d’alta fidelitat del producte final, tot aplicant-
hi el llibre d’estil establert (veure annex 3). 

S’han utilitzat les fonts d’Internet i d’altres 
xarxes socials referents com Behance, però 
principalment Domestika per a que els 
continguts fossin el més reals possibles. A 
part, també apareixen continguts ficticis i 
propis.

Per a poder veure els prototips a mida real  es 
recomana la seva visualització en l’annex 1.
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Elements fixos

El principal canvi ha estat el funcionament 
del logotip com a botó de retorn a l’inici. S’ha 
mantingut el seu funcionament quan apareix 
sol a l’inici i quan apareix acompanyat de la 
pàgina on es troba l’usuari. Tanmateix, les 
etiquetes de cada pàgina no retornen a la 
pròpia pàgina sinó que l’usuari ha de navegar 
de nou a través del menú.

Figura 59. Prototips - Capçalera i funcionament del menú
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Els elements de filtratge i de destacats 
s’han mantingut com es van dissenyar als 
wireframes. En canvi, les notificacions s’han 
fet més visibles, així com l’element per a 
marcar la notificació com a llegida.

Figura 60. Prototips - Columnes laterals Figura 61. Prototips - Desplegament de les notificacions
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Interfície Home

En la home només s’ha afegit l’etiqueta 
«correo electrónico» en la entrada de dades 
per a iniciar sessió.

Figura 62. Prototips - Home
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Interfície d’inici

A partir d’aquesta interfície s’aprecien 
canvis en algún dels pictogrames que es 
representen, per exemple el d’«estudiar», el 
de «jugar» i el d’«avaluar».

Figura 63. Prototips - Inici
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S’ha destacat més el 
contingut ampliat, en 
aquest cas la notícia, 
apagant més el fons 
i mitjançant una 
ombra.

Aquest canvi s’ha 
aplicat sempre que 
els continguts es 
sobreposaven a la 
seva pàgina «base».

Figura 64. Prototips - Inici - Veure notícia
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Interfície To you

D’inici es mostra la interfície de portfoli de la 
pàgina de perfil.

A la pàgina de perfil de l’usuari s’han aplicat 
alguns canvis sobre la columna esquerra, 
concretament en els botons per a editar el 
perfil i/o visualitzar-lo de forma completa.

Figura 65. Prototips - To you - Portfoli
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Subinterfície que 
mostra el perfil de 
l’usuari ampliat.

Figura 66. Prototips - To you - Veure perfil
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Subinterfície que 
mostra la edició 
del perfil de l’usuari 
ampliat.

Figura 67. Prototips - To you - Editar perfil
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Subinterfície que 
mostra els usuaris 
que l’usuari està 
seguint.

Figura 68. Prototips - To you - Veure seguidors
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Subinterfície que 
mostra la publicació 
d’un nou projecte. 

Figura 69. Prototips - To you - Publicar projecte
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Subinterfície que 
mostra un dels 
projectes de l’usuari 
ampliats. 

Figura 70. Prototips - To you - Veure projecte
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Interfície d’aprenentatge de la pàgina de 
perfil. Figura 71. Prototips - To you - Aprenentatge
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Subinterfície que 
mostra un dels 
cursos que està 
realitzant o ha 
realitzat l’usuari 
ampliat. 

Figura 72. Prototips - To you - Aprenentatge - Veure curs
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Interfície de tota l’activitat de l’usuari a la xarxa.

Figura 73. Prototips - To you - Activitat
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Interfície To learn

En els filtres s’ha modificat la etiqueta 
«método» per la de «coste». També s’han 
substituït les icones d’inscripció i d’euro per 
les paraules «comprar» i «gratuito».

Figura 74. Prototips - To learn
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Subinterfície que 
mostra un dels 
cursos ampliat.

 

Figura 75. Prototips - To learn - Veure curs
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Interfície To work

En la interfície to work tampoc s’han aplicat 
canvis destacables.

Figura 76. Prototips - To work
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Subinterfície que 
mostra una de les 
ofertes de treballs 
ampliada.

Figura 77. Prototips - To work - Veure oferta
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Interfície To play

Tal i com ha passat en la interfície de to learn, 
també s’han substituït les icones per les 
etiquetes de «jugar» i «comprar» segons el 
cost de cada joc.

Figura 78. Prototips - To play
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Subinterfície que 
mostra un dels jocs 
ampliat.

Figura 79. Prototips - To play - Veure joc
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La subinterfície de la 
pàgina to play, que 
correspon al resum 
de partides que 
l’usuari connectat ha 
iniciat, s’ha canviat 
completament i 
s’ha estructurat 
com a contingut 
sobreposat.

Navegació local per 
a indicar el lloc on es 
situa l’usuari 

Figura 80. Prototips - To play - Partides
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Interfície To discover projectes

Principalment s’ha corregit que el nom de 
cada usuari fos clicable.

Figura 81. Prototips - To discover - Projectes
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Subinterfície que 
mostra un dels 
projectes ampliats.

Figura 82. Prototips - To discover - Projectes - Veure projecte
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Interfície To discover usuaris 

De la mateixa manera, en el cas de la interfície 
que mostra els usuaris, també s’ha corregit 
que el nom de cada usuari fos clicable.

Figura 83. Prototips - To discover - Usuaris
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Subinterfície que mostra la pàgina de portfoli 
de l’usuari escollit. Funciona de la mateixa 
manera que en la interfície to you (veure 
figura 65). Figura 84. Prototips - To discover - Usuaris - Portfoli
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Subinterfície que mostra la pàgina 
d’aprenentatge de l’usuari escollit. Funciona 
de la mateixa manera que en la interfície to 
you (veure figura 71).

Figura 85. Prototips - To discover - Usuaris - Aprenentatge
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Subinterfície que mostra la pàgina de 
tota l’activitat a la xarxa de l’usuari escollit. 
Funciona de la mateixa manera que en la 
interfície to you (veure figura 73)..

Figura 86. Prototips - To discover - Usuaris - Activitat
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14 |  projecció  
a futur

Una vegada finalitzat el projecte Thesign, és important assenyalar les 
projeccions a curt i llarg termini que es presenten per a aquest, les 
quals han quedat fora de l’abast del projecte degut a la seva magnitud.

Com és ben sabut, aquest projecte s’ha centrat en el 
desenvolupament de la xarxa social per a versió d’escriptori. Per 
tant, la primera projecció a curt termini del producte que s’hauria de 
desenvolupar seria la seva adaptació a altres dispositius, de tal manera 
que es dissenyaria la versió de la xarxa social en format d’app per al 
seu ús en mòbils i tauletes.

Una fase posterior del projecte també a curt termini seria definir les 
interaccions de tots els elements de la xarxa que es troben en cada 
una de les interfícies. D’aquesta manera es podria tornar a realitzar la 
prova d’avaluació de la usabilitat per a millorar-ne la interactivitat.

El següent pas però ja a llarg termini, seria desenvolupar tècnicament 
la xarxa social, de la mà de programadors i maquetistes. Finalment, i 
per tal que el projecte fos 100% real, s’hauria d’implementar i distribuir 
com a producte digital (veure apartat 15 d’aquesta memòria).

D’altra banda, durant la realització del projecte han anat sorgint idees 
que podrien afegir-se en futures actualitzacions o versions de la 
xarxa social. La més destacada seria l’ampliació del terreny en què es 
projecta la xarxa a altres disciplines del disseny per tal de crear noves 
i complementàries comunitats d’usuaris. Alhora aquestes comunitats 
estarien vinculades les unes amb les altres. Alguns exemples podrien 
ser grups dedicats al disseny de producte i al disseny d’interiors.

Per una altra banda, una de les millores podria ser la incorporació 
d’una eina de xat que permetés als usuaris comunicar-se directament 
sense haver de fer servir aplicacions externes. Aquest element s’ha 
volgut incorporar d’entrada mitjançant l’eina de missatges directes, 
però a la llarga un xat intern permetria una comunicació més fluida.

Finalment, una altra idea que ha sorgit durant el desenvolupament del 
projecte ha estat la creació d’un espai per a la compartició d’arxius, 
amb el qual els usuaris de la xarxa puguin posar a l’abast d’altres 
usuaris els seus originals.
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15 |  màrqueting i estratègies  
de promoció

Obtenir el màxim rendiment de la xarxa 
social passa per a crear una bona estratègia 
de màrqueting i promoció del producte. 
El producte ha de ser conegut prèviament 
perquè els usuaris es plantegin el seu ús, és 
per aquest motiu que s’hauran d’utilitzar tots 
els mitjans que estiguin a l’abast per atraure 
els usuaris potencials.

Al tractar-se d’un producte de grans 
dimensions, s’aplicarà una estratègia de 
màrqueting que estigui a l’alçada, l’objectiu 
principal de la qual serà la captació del major 
nombre d’usuaris possible. 

Aprofitant la rendibilitat econòmica que 
suposa actualment el màrqueting en línia, 
una de les vies per aconseguir-ho serà a 
través d’altres xarxes socials. En elles, es 
faran un seguit de promocions i ofertes a un 
nombre determinat d’usuaris, els quals seran 
els primers en formar part de la xarxa, de tal 
manera que es creïn les primeres demandes. 
Així mateix, a través de Twitter es contactarà 
amb alguns dels usuaris més populars del 
país per a promoure una campanya viral a 
través del hashtag «#QueEsThesign».

D’altra banda, també s’utilitzaran els mitjans 
de comunicació de la televisió així com el de 
la premsa escrita per a la publicació d’anuncis 
en els que es remarcaran les particularitats de 
la xarxa respecte a d’altres com Domestika, 
Behance i Dribbble.

Per la via física, també es contactarà amb 
els estudis capdavanters del sector i amb les 
universitats i escoles que ofereixin estudis 
de disseny gràfic per a oferir xerrades i/o 
trobades amb l’objectiu de promocionar i 
acostar el producte al públic potencial.

Així doncs, el que s’espera amb la promoció 
de la xarxa és un creixement massiu 
d’usuaris així com la seva expansió a nivell 
internacional, que la situï com la xarxa social 
líder en el sector del disseny gràfic.
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16 | conclusions

El resultat d’aquest TFG és la suma de molts coneixements que 
he anat adquirint durant els quatre anys que he cursat el Grau en 
Multimèdia. Les assignatures implicades en aquest treball han estat 
les de disseny gràfic i imatge i llenguatge visual per a la part gràfica, 
disseny d’interfícies multimèdia, arquitectura de la informació, mitjans 
interactius i usabilitat pel que fa a la construcció de la xarxa social, 
i, finalment, metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa 
i gestió de projectes per al desenvolupament de totes les fases del 
projecte.

Centrant-me en els coneixements aplicats al projecte vull fer 
especial atenció a la gestió i planificació del treball inicial. Aquesta 
etapa del projecte m’ha ajudat a dur un bon calendari i a organitzar 
correctament la repartició de les tasques que havia de realitzar al 
llarg d’aquests quatre mesos de feina. Aquesta feina prèvia m’ha dut a 
treballar de forma més eficaç i eficient. 

Així mateix, la metodologia del disseny centrat en l’usuari (DCU) m’ha 
permès treballar sobre diferents mètodes i tècniques en cada una de 
les seves fases, sempre involucrant als usuaris i tenint en compte el 
seu criteri.

Des d’un inici he intentat que la xarxa social respongués a allò que 
Steve Krug en el seu llibre «No me hagas pensar» (1), descriu sota el 
nom de producte «usable», i que complís els següents atributs:
• Útil: realitza quelcom que l’usuari necessita fer.
• Comprensible: l’usuari s’imagina com funciona.
•  Recordable: l’usuari recorda el funcionament.
•  Eficaç: realitza la feina que es demana.

(1) Krug, Steve (2014). No me hagas pensar. Actualización. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia.

•  Eficient: ho fa de forma ràpida i sense esforç.
•  Desitjable: l’usuari el vol.
• Deliciós: a l’usuari li sembla agradable i divertit.

Una vegada finalitzat, puc confirmar que les perspectives s’han 
complert de forma sorprenent ja que els usuaris han respòs 
satisfactòriament al producte, destacant d’ell gairebé tots aquests 
atributs.

Així doncs em reafirmo en que tots els coneixements apresos durant 
aquest Grau culminen en la realització d’aquest projecte, el qual, m’ha 
aportat una bona base teòrica i pràctica per a poder afrontar futurs 
projectes professionals en l’àmbit de les interfícies i la usabilitat, i, és 
clar del multimèdia.

Personalment, em considero més que satisfeta per tot el treball 
realitzat, ja no només pels coneixements adquirits, sinó per la posada 
en pràctica de les diferents competències apreses durant aquest llarg 
camí i, evidentment, pel resultat final.
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annex 1 | lliurables  
del projecte

A continuació, es presenten els enllaços que permeten la visualització 
i descàrrega de tot el material que s’ha anat creant durant el projecte:

• Diagrama de Gantt:
https://www.dropbox.com/s/3xsohmqewm8dqrw/Diagrama%20de%20Gantt.png?dl=0

• Arbre de continguts:
https://www.dropbox.com/s/ulnepyp77x230bg/Arbre%20de%20continguts.jpg?dl=0

• Wireframes:
https://www.dropbox.com/sh/uupm4ps1btdujkf/AAATxFRv5XgWocEmO00yb15aa?dl=0

• Prototips:
https://www.dropbox.com/sh/sr16hohu0cg80ry/AAAsR-ILTOpVBInpkPTW8crKa?dl=0

https://www.dropbox.com/s/3xsohmqewm8dqrw/Diagrama
20Gantt.png
https://www.dropbox.com/s/ulnepyp77x230bg/Arbre
20continguts.jpg
https://www.dropbox.com/sh/uupm4ps1btdujkf/AAATxFRv5XgWocEmO00yb15aa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sr16hohu0cg80ry/AAAsR-ILTOpVBInpkPTW8crKa?dl=0
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annex 2 | captures  
de pantalla

Les següents captures de pantalla corresponen a aspectes que s’han 
treballat com són els referents i les tècniques de DCU aplicades, així 
com al procés de treball seguit.

Figura 87. Interfície de Behance Figura 88. Interfície de Dribbble
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Figura 89. Interfície de Domestika
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Figura 90. User survey
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Figura 91. Card sorting
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Figura 92. Taules de treball de l’arbre de continguts



Thesign
_
Memòria del Treball  
Final de Grau
_ 
Anna Furné Velez

125

Figura 93. Taules de treball dels wireframes
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Figura 94. Taules de treball dels prototips
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annex 3 |  
llibre d’estil

Logotip

Per tal de donar encara més sentit al nom de 
la xarxa social, el logotip s’ha creat a partir de 
dos signes geomètrics: el quadrat i el cercle.

Gràcies a la unió i divisió d’aquests dos signes 
s’ha pogut generar una tipografia, la qual 
dóna forma al logotip de la xarxa social.

Cada signe tipogràfic nou està creat sobre 
una retícula de cinc per cinc quadrats per 
poder generar un logotip en forma de bloc. Figura 95. Creació dels signes Figura 96. Retícula base contrucció lletres

Figura 97. Logotip
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Tipografia i mida de 
les fonts

Donant continuïtat a 
la tipografia creada 
pel logotip s’ha 
escollit la família 
tipogràfica Graphik. 
Aquesta tipografia 
s’ha aplicat a tots els 
elements textuals 
de la xarxa social 
perquè les seves 
variacions de gruix 
permetien contrastar 
adequadament les 
diferents jerarquies i 
funcions del text.

S’ha establert una 
jerarquia tipogràfica 
amb la família 
Graphik aplicant 
diferents estils per 
a diferenciar les 
diferents parts del 
contingut de la xarxa 
social.

LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

MEDIUM

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Títols 1 - 24pt - bold
Menú - 20pt - light/medium
Títols 2 - 11pt - medium

Textos principals - 10pt - light

Textos secundaris - 9pt - medium

Destacats laterals - 9pt - bold

Altres textos - 8pt - light

SEMIBOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Figura 99. Mida de les fonts

Figura 98. Tipografia
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Gamma cromàtica

S’ha escollit una gamma de tres colors 
que fossin digitals, els quals funcionessin 
correctament per pantalla i no impresos. 
Aquests tres colors representen els tres valors 
d’RGB, tot i que s’allunyen dels tres valors 
originals. A més, el color blau s’ha obtingut de 
la multiplicació dels colors lila i verd.

Malgrat el color lila s’ha utilitzat en molt poca 
quantitat, la combinació dels tres tons de la 
gamma aconsegueix contrastar molt bé els 
diferents elements de la xarxa social. 

El color negre i les seves tonalitats grises 
tanquen la gamma cromàtica emprada.

R=1 G=228 B=205
#01E4CD

R=0 G=125 B=155
#007D9B

R=158 G=128 B=200
#9E80C8

Figura 100. Gamma cromàtica
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Sistema pictogràfic

A partir de la retícula de cinc per cinc 
quadrats que s’ha fet servir per generar 
els signes tipogràfics del logotip, s’ha 
desenvolupat un sistema pictogràfic utilitzant 
les mateixes formes geomètriques simples.

Aquests pictogrames apareixen en gairebé 
totes les interfícies de la xarxa i ajuden a 
diferenciar cada tipus de contingut.

Figura 101. Pictogrames

1

f t
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