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  Resum del Treball (màxim 250 paraules):  

 

Aquest treball és la conceptualització i el disseny d’una aplicació mòbil que serveix com a eina 

de difusió d’informació per a centres escolars, des de cicle infantil fins a batxillerat, orientada 

bàsicament cap a la millora de les comunicacions amb les famílies i els alumnes dels darrers 

cursos, però també com a eina de comunicació interna pel personal del centre i de comunicació 

a entitats o organismes externs. L’objectiu principal de l’aplicació és unificar en una sola via els 

diferents canals de comunicació emprats pels centres escolars (circulars en paper, correus 

electrònics, trucades telefòniques...), aconseguint d’aquesta manera per una banda un 

considerable estalvi en recursos tant materials com financers i humans, i per l’altra una millora 

notable en l’eficàcia de les comunicacions 

L’aplicació és vàlida per qualsevol tipus de centre i les funcionalitats són les mateixes, aquestes 

únicament varien en funció dels diferents perfils d’usuari com ara docent, família, alumne... És 

multicentre, permet a l’usuari accedir a les comunicacions de tots aquells centres on estigui 

donat d’alta. 

La conceptualització i el disseny de l’aplicació que s’han treballat en aquest projecte han permès 

obtenir un prototip semi-operatiu que dona una idea clara de la funcionalitat i la usabilitat de 

l’aplicació i que servirà com a punt de partida en el cas d’un futur desenvolupament. 
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  Abstract (in English, 250 words or less):  

 

 

This project is the conceptualization and design of a mobile application that serves as a tool for 

the dissemination of information for school centers, from the children's cycle to the 

baccalaureate, basically aimed at improving communications with families and students of the 

last courses, but also as an internal communication tool for the center's staff and of 

communication to external organizations or organizations. The main objective of the application 

is to unify in a single way the different communication channels used by school centers (paper 

circulars, emails, telephone calls ...), thereby achieving considerable savings in the way both 

material, financial and human resources, and on the other a remarkable improvement in the 

efficiency of communications 

The application is valid for any type of center and the functions are the same, these only vary 

depending on the different user profiles such as teacher, family, student ... It is multicenter, 

allows the user to access the communications of all those centers where is discharged. 

The conceptualization and design of the application worked on in this project have allowed to 

obtain a semi-operative prototype that gives a clear idea of the functionality and usability of the 

application and that will serve as a starting point in the case of a future development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conceptualització i disseny EsComunica 
Màster en Aplicacions Multimèdia - Pilar Hereu Corretger 

 

5 / 58 
 

Cita 
 

“Cada problema és una oportunitat disfressada” (Wayne Dyer ) 
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Abstract 
 

This project is the conceptualization and design of a mobile application that serves as a tool for the 

dissemination of information for school centers, from the children's cycle to the baccalaureate, basically 

aimed at improving communications with families and students of the last courses, but also as an 

internal communication tool for the center's staff and of communication to external organizations or 

organizations. The main objective of the application is to unify in a single way the different 

communication channels used by school centers (paper circulars, emails, telephone calls ...), thereby 

achieving considerable savings in the way both material, financial and human resources, and on the 

other a remarkable improvement in the efficiency of communications 

The application is valid for any type of center and the functions are the same, these only vary depending 

on the different user profiles such as teacher, family, student ... It is multicenter, allows the user to 

access the communications of all those centers where is discharged. 
The conceptualization and design of the application worked on in this project have allowed to obtain a 

semi-operative prototype that gives a clear idea of the functionality and usability of the application and 

that will serve as a starting point in the case of a future development. 

 

 

 

Resum 
 

Aquest treball és la conceptualització i el disseny d’una aplicació mòbil que serveix com a eina de 

difusió d’informació per a centres escolars, des de cicle infantil fins a batxillerat, orientada bàsicament 

cap a la millora de les comunicacions amb les famílies i els alumnes dels darrers cursos, però també 

com a eina de comunicació interna pel personal del centre i de comunicació a entitats o organismes 

externs. L’objectiu principal de l’aplicació és unificar en una sola via els diferents canals de 

comunicació emprats pels centres escolars (circulars en paper, correus electrònics, trucades 

telefòniques...), aconseguint d’aquesta manera per una banda un considerable estalvi en recursos tant 

materials com financers i humans, i per l’altra una millora notable en l’eficàcia de les comunicacions 

L’aplicació és vàlida per qualsevol tipus de centre i les funcionalitats són les mateixes, aquestes 

únicament varien en funció dels diferents perfils d’usuari com ara docent, família, alumne... És 

multicentre, permet a l’usuari accedir a les comunicacions de tots aquells centres on estigui donat 

d’alta. 

La conceptualització i el disseny de l’aplicació que s’han treballat en aquest projecte han permès 

obtenir un prototip semi-operatiu que dona una idea clara de la funcionalitat i la usabilitat de l’aplicació 

i que servirà com a punt de partida en el cas d’un futur desenvolupament. 

 

Paraules clau 

Aplicació mòbil, Escoles, Comunicats, Informació, Famílies, Alumnes, Personal 
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Capítol 1: Introducció 

 

1. Introducció/Prefaci 

 

Els centres escolars tenen com a prioritat l’ensenyament, com ha de ser, i el tema de les 

comunicacions és secundari, i per norma general, ja sigui per manca de temps o de recursos, no s’hi 

dediquen massa esforços per tal de millorar-les, no acostuma a haver-hi una normativa al respecte ni 

una política clara per cada tipus de comunicació, fet que comporta una notable manca d’efectivitat. 

 

A tall d’exemple el meu cas particular més recent: 

 

Informació rebuda a casa el dia 2 d’octubre referent a la Convocatòria de vaga de centre el dia 3 

d’octubre de 2017 del centre escolar on estudien les nostres 3 filles que cursen 1r i 3r ESO i 2n de 

batxillerat: 

1. Informació publicada a la pàgina web: una vegada 

2. Informació transmesa als alumnes oralment: tres vegades (1 per alumne) 

3. Comunicat escrit donat en mà als alumnes perquè el facin arribar a les famílies: tres vegades 

(1 per alumne) 

4. Correu electrònic del centre: sis vegades (1 per alumne i per progenitor) 

5. Anotació agenda: dos vegades (només alumnes d’ESO) 

 

Era una comunicació important i immediata en el temps que calia que arribes a totes les famílies i per 

això, com es fa en d’altres ocasions, el centre va fer servir tots els mitjans al seu abast per assegurar 

que tots els implicats en fossin coneixedors. Això va suposar un temps considerable al centre i al seu 

personal, la recepció múltiple del mateix missatge en alguns casos (15 vegades per 5 vies diferents en 

el nostre) i malgrat tots aquests esforços l’escola encara no tenia la certesa que tots els afectats eren 

coneixedors dels fets, tal i com es va poder comprovar el dia 3 alguns pares van enviar els seus fills a 

l’escola perquè no sabien que hi havia vaga. 

 

Cal millorar l’eficàcia dels diferents sistemes i una bona manera és unificar-los en una eina d’ús 

quotidià a la qual estem habituats, en una aplicació mòbil 
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2. Descripció/Definició 

En el context dels centres escolars, i pel que fa a l’àmbit de les seves informacions i comunicacions, 

aquestes es fa arribar als seus destinataris per diversos canals, essent els més habituals: 

  Missatges de correu electrònic 

  Documentació impresa lliurada als alumnes 

  Documentació impresa enviada per correu postal o servei de missatgeria 

  Trucada telefònica 

  Grup de whatsapp 

  Aplicació pròpia centre escolar 

  Pàgina web centre escolar 

  Moodle 

  Alexia 

  Informació comunicada de manera oral als alumnes 

  Anotació a l’agenda de l’alumnat 

 

La majoria de centres no segueixen un únic criteri, i fan servir una combinació de dos o més d’aquests 

canals, fet que de vegades comporta duplicitat de tasques, confusió en les informacions, absència 

d’acús de rebuda, manca de control, dificultat per fer arribar la informació al destinatari... 

 

Per aquest motiu, s’ha pensat en l’aplicació EsComunica, com a eina funcional capaç d’unificar totes 

aquestes vies en una de sola de manera pràctica i senzilla tant per l’emissor com pel receptor de les 

comunicacions. 

 

Tot i que en aquest projecte només s’ha treballat la part de conceptualització i disseny de l’aplicació, 

una vegada desenvolupada en tots els seus àmbits, oferirà als centres efectivitat de les comunicacions 

i estalvi en recursos (materials, tècnics, financers i humans), i als seus usuaris comoditat i immediatesa 

en la seva recepció. 

  



Conceptualització i disseny EsComunica 
Màster en Aplicacions Multimèdia - Pilar Hereu Corretger 

 

14 / 58 
 

3. Objectius generals 

Llistat i descripció dels objectius del TF, ordenats per rellevància. 

 

3.1 Objectius principals 

Objectius del projecte: 

 Conceptualització d’una aplicació (EsComunica) com a eina de difusió d’informació per a 

centres escolars  

 Definició d’una eina enfocada a facilitar i millorar la comunicació dels centres 

 Disseny d’aplicació nativa per les plataformes majoritàries: Android i iOS 

 Creació d’una interfície usable i intuïtiva perquè es pugui utilitzar de manera fàcil i senzilla tant 

per part de l’emissor com del receptor de la comunicació  

 

Objectius per al client: 

 Unificació de totes les comunicacions formals del centre, tant internes com externes 

 Gestió senzilla des de plataforma online, sense compra ni instal·lació de cap programa 

 Control de les comunicacions enviades i dels receptors d’aquestes mitjançant  consulta de 

registres automàtics 

 Creació d’esdeveniments al calendari del centre 

 

Objectius per a l’usuari: 

 Recepció de les comunicacions de cada centre per una única via 

 Unificació de les comunicacions de diferents centres a la mateixa aplicació 

 Incorporació d’esdeveniments a l’agenda personal/professional directament des de l’aplicació 

 Creació d’una interfície senzilla i de fàcil usabilitat 

 

Objectius personals de l'autor del TF: 

 Aplicació pràctica de coneixements adquirits durant del màster 

 Aprenentatge centrat en el disseny d’aplicacions 

 Opció a un futur desenvolupament funcional de l’aplicació  

 

 

  



Conceptualització i disseny EsComunica 
Màster en Aplicacions Multimèdia - Pilar Hereu Corretger 

 

15 / 58 
 

4. Metodologia i procés de treball 

Pel desenvolupament del treball es partirà d’un anàlisi del mercat seguit de la definició dels continguts, 

el disseny, la usabilitat, els prototips de baixa i alta fidelitat per acabar en un prototip semi-operatiu, fent 

un èmfasi especial en la usabilitat de l’aplicació. Les àrees de treball seran les següents: 

 

- Planificació: Temporalització de les fites 

- Anàlisi: Estat de l’art i usuaris 

- Disseny: Tant de tipus conceptual pel que fa a continguts com visual pel que fa al disseny gràfic 

de l’aplicació (logotip, interfícies...) 

- Prototipatge: Prototips de baixa i alta fidelitat que ajudaran a definir les funcionalitats i la 

usabilitat de l’aplicació 

- Producte final: Prototip semi-operatiu, test funcional de l’aplicació 
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5. Planificació 

Aquest projecte s’ha desenvolupat en el darrer quadrimestre dels estudis de Màster en Aplicacions 

Multimèdia, juntament amb les assignatures Programació Creativa i Analítica i Rendiment Web, i 

correspon al primer període lectiu del curs 2017/2018. 

La data que marca l’inici de la temporalització és el dia 10 d’octubre, dia següent al lliurament de la 

proposta de projecte. Aquesta temporalització s’ha  fet segons el quadre següent: 

 

PLANIFICACIÓ TFM 
Fita Concepte Data inici Data final Durada 

1 Cerca informació de valor 10-oct 14-oct 5 dies 

2 Redacció estat de l'art 15-oct 16-oct 2 dies 

3 Definició Objectius i abast 17-oct 19-oct 3 dies 

4 Identificació tasques 20-oct 20-oct 1 dies 

5 Planificació 21-oct 21-oct 1 dies 

6 Redacció i revisió documentació 22-oct 23-oct 2 dies 

  PAC 2- Mandat del projecte i planificació 10/10/2017 23/10/2017 14 dies 

7 Anàlisi i definició perfils usuaris 24-oct 26-oct 3 dies 

8 Continguts 27-oct 30-oct 4 dies 

9 Arbre de navegació 31-oct 01-nov 2 dies 

10 Correccions s/indicació director TFM 02-nov 02-nov 1 dies 

11 Diagrama de flux 03-nov 04-nov 2 dies 

12 Disseny logotip 05-nov 06-nov 2 dies 

13 Prototip de baixa fidelitat 07-nov 18-nov 12 dies 

14 Redacció i revisió documentació 19-nov 20-nov 2 dies 

  PAC3- Entrega 1 24/10/2017 20/11/2017 28 dies 

15 Usabilitat web (gestió centres) 21-nov 23-nov 3 dies 

16 Usabilitat app 24-nov 26-nov 3 dies 

17 Disseny gràfic aplicació 27-nov 30-nov 4 dies 

18 Correccions s/indicació director TFM 01-des 15-des 15 dies 

19 Prototip d'alta fidelitat 16-des 25-des 10 dies 

20 Redacció i revisió documentació 26-des 26-des 1 dies 

  PAC 4- Entrega 2 21/11/2017 26/12/2017 36 dies 

21 Conclusions 27-des 27-des 1 dies 

25 Prototip semi-operatiu 28-des 01-gen 5 dies 

22 Redacció Memòria 02-gen 07-gen 6 dies 

23 Correccions s/indicació director TFM 08-gen 09-gen 2 dies 

24 Presentació 10-gen 15-gen 5 dies 

  PAC5- Tancament 27/12/2017 15/01/2018 19 dies 
    Taula 1: Quadre planificació 
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Diagrama de Gantt de la planificació: 

 

Taula 2: Diagrama de Gantt 
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6. Pressupost 

Tot i que aquest projecte només és de conceptualització i disseny de l’aplicació, finalitzant amb el 

prototip semi-operatiu, s’ha fet un pressupost aproximat basat en una previsió de tres mesos de feina 

de dos persones, un dissenyador, persona responsable de la part del projecte que abasta aquest 

treball així com del disseny del back-end per la gestió de l’aplicació, i un programador que es 

responsabilitzaria de la programació tant de l’aplicació (nadiva per Android i iOS) com de la web de 

gestió i el testeig de les seves funcionalitats. 

 

PRESSUPOST ESCOMUNICA 

Anàlisi de mercat i usuaris 1.000,00 € 

Definició funcionalitats 1.000,00 € 

Disseny logotip 500,00 € 

Desenvolupament prototip baixa fidelitat 1.500,00 € 

Disseny gràfic aplicació 2.000,00 € 

Desenvolupament prototip alta fidelitat 2.000,00 € 

Implementació funcionalitats 1.000,00 € 

Desenvolupament prototip semi-operatiu 2.500,00 € 

Disseny back-end 1.000,00 € 

Programació (aplicació i web) 4.500,00 € 

Testeig usabilitat i funcionalitats 1.000,00 € 

Llançament aplicació 1.000,00 € 

TOTAL 19.000,00 
€ 

Taula 3: Pressupost EsComunica 
 



Conceptualització i disseny EsComunica 
Màster en Aplicacions Multimèdia - Pilar Hereu Corretger 

 

19 / 58 
 

7. Estructura de la resta del document 

Una vegada arribat al final d’aquest primer apartat d’introducció es llisten la resta d’apartats que 
conformen aquest document, amb una breu descripció dels seus continguts que es desenvoluparan de 
manera detallada als capítols corresponents: 
 
 
- Capítol 2. Anàlisi: Aproximació a l’estat de l’art, objectius, abast, definició perfils d’usuaris i 
continguts.  

- Capítol 3. Disseny: Arquitectura de l’aplicació, arbre de navegació, disseny logotip i interfícies i 
usabilitats 

- Capítol 4. Demostració: Prototips de baixa fidelitat, prototips d’alta fidelitat i prototip semi-operatiu.  
 
- Capítol 5. Conclusions i línies de futur: Visió a posteriori del projecte i la seva futura viabilitat.  
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Capítol 2: Anàlisi 

 

1. Estat de l'art 

Després d’una exhaustiva tasca de recerca, prèvia fins i tot a l’inici d’aquest treball, a internet i als 

markets d’Android i iOS s’ha arribat a la conclusió de que les aplicacions actualment disponibles com a 

mitjà de comunicació o difusió d’informació de centres d’ensenyament són de tres tipus: 

1. Aplicacions úniques de diferents centres d’ensenyament, ja siguin desenvolupades pel propi 

centre o bé per un desenvolupador especialitzat com escolapp (http://escolapp.es/), 

asianteapps(https://www.adianteapps.com/), són les més nombroses. Un exemple d’aquest 

tipus és Sallenet, aplicació de les escoles de La Salle que podem veure en les imatges 

següents: 

 

Figura 1: Sallenet1 
 

 

Figura 2: Sallenet2 
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2. Aplicacions generalistes amb accés mitjançant codi d’invitació de l’escola i limitat a un únic 

centre per usuari, com per exemple ClassDojo 

 

Figura 3: ClassDojo1 
 

 

Figura 4: ClassDojo2 
 

 

3. Aplicacions obertes, més destinades a compartir tasques, i específiques per crear un grup de 

classe com Google Classroom 
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Figura 5: Google Classroom1 
 

 

Figura 6: Google Classroom2 
 

 

Totes elles tenen com a objectiu afavorir la comunicació dels centres escolars, però amb diferencies 

substancials amb EsComunica, aplicació objecte d’aquest treball: els dos primers tipus són d’accés a 

un únic centre i de comunicació unidireccional, el tercer tipus pot ser multicentre, però està destinat en 

comunicacions internes de l’aula i treball compartit dels alumnes, tot i que es pot incloure als seus 

familiars. 

Cap dels tipus d’aplicacions esmentades anteriorment agrupa totes les funcionalitats principals 
d’EsComunica: comunicació unidireccional o bidireccional, comunicació interna i externa, comunicació 
individual i grupal a diferents nivells, servei de filtratge, integració amb calendari i confirmació de 
recepció   
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2. Públic objectiu i perfils d'usuari 

Abans de definir els usuaris cal acotar l’àmbit territorial de funcionament de l’aplicació que en la seva 

fase inicial es limitarà al territori català, i concretament als centres privats i concertats, quedant 

exclosos explícitament els centres públics perquè la despesa generada per l’ús de l’aplicació no està 

inclosa a cap de les partides autoritzades del seu pressupost tal i com podem veure a la figura següent, 

sinó que l’ha d’assumir i gestionar directament l’administració del Departament d’Ensenyament 

(mitjançant en concurs de serveis) 

 

Figura 7: Despesa centres públics 
 

 

Per a definir el perfil d’usuaris del projecte EsComunica, es fan dues divisions principals, d’una banda 

el personal dels centres d’ensenyament, que seran els responsables de gestionar el contingut i els 

enviaments, i per l’altra banda els usuaris externs, receptors de les comunicacions, diferenciant 

clarament dos entorns: 

1/ Centre: Gestors, emissors i alhora receptors de comunicacions, aquests usuaris també tindran 

accés a l’extranet de l’aplicació (www.escomunica.cat) que es des d’on es faran totes les modificacions 

de dades, des de l’aplicació mòbil únicament es tindrà accés a consultes i bústia de comunicats, dins 

d’aquest primer entorn tindrem dos rols definits: 
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- Administrador: Responsable de la gestió de la base de dades, dels usuaris i dels permisos per 
cadascun d’ells. Amb accés i dret a modificació de totes les dades del centre definides per 
l’aplicació. 

- Professional: Membres de l’equip directiu, administratiu i docent del centre, seran els emissors 
de les comunicacions, però al mateix temps també seran receptors de comunicacions internes 
del propi centre. Amb accés a redacció de comunicats i a visualització i modificació de dades 
limitat únicament a aquelles que els són pròpies segons permisos atorgats pel centre en funció 
del seu rol professional. 

2/ Exterior: Usuaris no vinculats laboralment ni contractual al centre, amb accés limitat a les 

comunicacions rebudes, es defineixen tres perfils diferenciats : 

- Alumne: Únicament pels alumnes majors de 16 anys, receptors de comunicats referents a 
l’activitat docent, programació del centre, control assistències, avisos i activitats diverses.  

- Família: Familiars o tutors de l’alumnat del centre, receptors de comunicats referents a 
l’activitat docent, programació del centre, control assistències, avisos i activitats diverses. 

- Organisme: Receptor de comunicats referents a activitats i serveis del centre (ajuntaments, 
mitjans de comunicació, d’altres centres escolars...). 

Gràficament: 
 

 

Figura 8: Perfils usuaris 
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3. Definició de continguts 

Els continguts de l’aplicació són bàsics per tal de determinar l’arbre de navegació, així com el disseny 
de l’aplicació. Aquesta definició s’ha fet de la manera més senzilla possible mitjançant una taula per 
facilitar-ne la visualització i comprensió detallant el tipus de contingut, la descripció, i la seva 
accessibilitat 

 

CONTINGUT DESCRIPCIÓ PERFILS AMB ACCÉS 

CENTRES Nom centres vinculats a cada 
usuari Tots 

USUARIS Tipologia usuari, permisos i 
vinculacions Tots 

COMUNICATS 
Únicament recepció 
comunicacions formals del 
centre 

Tots 

INCIDÈNCIES Avisos de retards, 
absències... Excepte organismes 

MISSATGES Enviament i recepció de 
missatges Tots 

CONTACTES 
Llista de contactes del 
centre: dades centre, 
professors, companys classe 

Tots 

RESULTATS ACADÈMICS 
Informació per alumne 
vinculat de les diferents 
avaluacions 

Excepte organismes 

CALENDARI Enllaç al calendari del centre Tots 

INFORMACIÓ I 
CONTACTE 

FAQs, Ajuda i contacte 
EsComunica Tots 

Taula 4: Continguts principals 
 

 

 

 



Conceptualització i disseny EsComunica 
Màster en Aplicacions Multimèdia - Pilar Hereu Corretger 

 

26 / 58 
 

Capítol 3: Disseny 

1. Arquitectura general de l'aplicació 

 
Tot i que l’abast d’aquest projecte només abasta la conceptualització i el disseny de l’aplicació, es vol 
fer esment que el producte final en cas de desenvolupar-se l’aplicació com a producte final, aquesta 
constaria de dos elements:  

- El front-end: La pròpia aplicació objecte d’aquest treball 
- El back-end: Pàgina web de gestió de les dades pròpies de cada centre així com dels seus 

usuaris  
 
 

 

Figura 9: Elements producte 

 

 

 

  



Conceptualització i disseny EsComunica 
Màster en Aplicacions Multimèdia - Pilar Hereu Corretger 

 

27 / 58 
 

2. Arbre de navegació 

 
Prenent com a punt de partida els continguts detallats al capítol 2 punt 4 s’ha definit l’arbre de 

navegació de l’aplicació que és de tipus jeràrquic amb sis nivells de profunditat: 

 

 

 

Taula 5: Arbre de navegació 
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3. Disseny logotip 

EsComunica és una aplicació mòbil que serveix per difondre informació formal de centres escolars, és 

una eina que ha de permetre de manera senzilla tant l’emissió com la recepció de les comunicacions. 

Per tant tant el color, com les formes com la tipografia del logotip han de ser el més adients possibles 

perquè ens ajudin a definir-la de manera visual. 

 

L’efecte dels diferents colors afecta a les persones produint percepcions o sensacions de les que 

normalment no en són conscients, és per això que la tria de color és bàsica. Els colors escollits són: 

- VERD-BLAU: com a color dominant, per la percepció de seguretat a nivell emocional que 
suggereix el color verd i per la de confiança i formalitat que proporciona el color blau, i són els 
colors que resulten agradables a més gent tal i com es pot veure a la següent imatge: 

 

Figura 10: Colors més apreciats 
 

- BLANC: Per la seva l’objectivitat i  neutralitat, també associat a la simplicitat i amb 
connotacions positives 

I també per la bona llegibilitat d’aquesta combinació de colors : 

 

Figura 11: Taula colors Karl Borggra 

 

Pel que fa a la tipografia s’ha buscat que sigui senzilla, clara i atemporal, per tant es farà servir una 
tipografia sense serifa. 
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Amb les tonalitats i la tipografia abans descrita, el dibuix s’han fet de manera molt gràfica  posant el 
text, que és el missatge a transmetre, dins una bafarada o globus de text (emprat habitualment en les 
vinyetes per reflectir el discurs dels personatges) i deixant molt espai blanc que dona una molta 
claredat al missatge. S’han fet dos versions del logotip, la primera amb tot el text EsComunica, i la 
segona només amb les sigles 

 

 

Figura 12: Logotip 
 

 

Figura 13: Logotip sigles 
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4. Disseny interfícies  

Pel disseny de la interfície es parteix de la interfícies natives de les dues plataformes per les que es 

desenvolupa, iOS i Android, per començar a treballar sobre una base ja elaborada i no haver de crear 

tots els elements partint de zero, per assegurar la compatibilitat amb els diferents dispositius i, en 

darrer lloc, perquè les interfícies natives estan constituïdes per elements que l’usuari ja coneix i als que 

està habituat i per tant no cal un nou aprenentatge, afavorint d’aquesta manera la usabilitat de l’app. 

En ambdós casos s’han ajustat algunes de les característiques d’aparença predefinides (bàsicament el 

color) per tal de personalitzar-ne la visualització i fer que es corresponguessin amb l’estètica buscada. 

4.1 Identitat visual 

El principal component de la identitat visual és la marca EsComunica i el logo que la representa, que es 

present de manera constant en totes les pantalles de l’aplicació a la part superior. 

Aquesta identitat també es reflecteix a les diferents pantalles de l’aplicació mitjançant l’ús dels colors 

definitoris de la marca (verd-blau i blanc) i el tipus de tipografia. 

  

4.2 Icones 

ICONA DE LLANÇAMENT:  

Serà la que representarà EsComunica a les botigues d’aplicacions, en aquest cas al Google Play 

(Android) i a l’App Store (iOS) i serà un dels elements, juntament amb el text promocional, per 

convèncer els usuaris de descarregar-la. Una vegada instal·lada al mòbil, l’aplicació estarà entre 

moltes d’altres que l’usuari tingui al seu mòbil, és per això que és molt important que aquesta icona 

sigui distintiva, per separar-la de la resta, i representativa, perquè visualment l’usuari sigui conscient de 

l’objectiu principal de l’aplicació. 

Per l’ anteriorment exposat s’ha escollit el logo de la marca únicament amb les sigles (figura 13) per no 

carregar massa la forma, millorar-ne la legibilitat i fer-la més simple com a icona de llançament de l’app. 

 

ICONES INTERIORS: 

Aquestes icones són de caire funcional, i bàsicament destinats a optimitzar l’espai en pantalla, 

resumint de manera visual allò que en text seria més extens. La seva funció és la de transmetre a cop 

d’ull l’acció que executen, per tant han de ser clars i representatius d’aquesta. 

Per tal d’evitar el màxim possible una interpretació errònia d’aquestes icones s’han emprat les icones 

associades a les plataformes per accions com cercar, desar, compartir o esborrar perquè l’usuari ja les 

reconeix i sap el seu significat, i d’aquesta manera dona consistència i millora la usabilitat de l’aplicació 

 

 

Figura 14: Icones associades Android 
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Figura 15: Icones associades iOS 
 

  

4.3 Estructura visual 

Mitjançant la retícula de construcció o grid s’ha definit l’estructura base per la visualització, mitjançant 

una organització que suggereix ordre i simplicitat.  

Partint de la referència del mòdul base i tenint en compte les diferents densitats de pantalla segons les 

diferents plataformes (48 dp per Android i 44px per iOS), s’han respectat aquestes dimensions pels 

botons (perquè es puguin tocar amb els dits sense problemes), els marges, els espais, les separacions 

entre files... per afavorir-ne la usabilitat. 

  

4.4 Tipografia 

En el cas d’EsComunica la tipografia té una importància cabdal degut a que és una aplicació amb molt 

de text ja que la seva principal funcionalitat és la lectura dels comunicats de text rebuts, per aquest fet 

s’ha prioritzat en la seva elecció la facilitat de lectura. 

Tot i poder escollir entre nombroses fonts disponibles, en ambdós sistemes operatius s’han escollit les 

predefinides, Roboto per Android i Neue Helvética per iOS, perquè  ambdues són fonts sense serifa, 

nítides, netes, obertes i ens asseguren una bona llegibilitat en pantalla. 

 

Figura 16: Tipografia Roboto 
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Figura 17: Tipografia Neue Helvética 
 

La tipografia també s’ha emprat com a element jeràrquic en les diferents pantalles de l’aplicació, tant 

mitjançant la mida de la lletra com les diferents variants (bàsicament regular, thin i bold) per destacar el 

títols de les seccions, distingir títol i contingut dels comunicats... 
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5. Usabilitat 

La idea d’aquest projecte és que sigui una eina senzilla d’usar i d’entendre tant pels responsables de la 

seva gestió com pels destinataris dels comunicats. Per tal d’aconseguir-ho s’ha intentat facilitar el 

màxim possible la relació d’aquests tant amb la interfície de la pàgina web com amb de l’app seguint en 

tots dos casos els principis d’usabilitat de Jacob Nielsen. 

 

5.1 Usabilitat web (gestió centres) 

Tot i no ser objecte d’aquest TFM , s’ha tingut en compte la usabilitat del lloc web degut a la importància 

que té en el bon funcionament de l’aplicació, essent la seva prioritat la senzillesa i eficàcia en la gestió 

de la pàgina: 

1. Visibilitat de l’estat del sistema: Usuari sempre informat del que està passant a la web. Ex: 
S’estan desant dades, generant llistat... 

2. Relació entre el sistema i el món real: Informació relacionada en un ordre lògic i natural en un 
llenguatge clar i concís. Ex: pantalla d’inici amb icones, menú de navegació sempre visible... 

3. Control i llibertat: Si l’usuari escull alguna opció per error cal oferir-li una sortida ja sigui tornant 
enrere, desfent o repetint l’acció. Ex: usuari no autoritzat per entrar dades, llista només 
disponible per administrador... 

4. Consistència i estàndards: Totes les pàgines segueixen el mateix estàndard i s’empren 
convencions funcionals. Ex: Fletxa per indicar sortida, pàgina activa ressaltada al menú... 

5. Prevenció d’errors: S’han tingut en compte els possibles errors de l’usuari per tal d’evitar-los. 
Ex: Desconnexió automàtica de sessió inactiva, nom usuari visible... 

6. Reconèixer abans que recordar: Web amb opcions i accions especificades i visibles. Ex: Desar 
dades, esborrar... 

7. Flexibilitat i eficiència d’ús: Funcionament simple per tot tipus d’usuari i visualització de les 
diferents pàgines adaptada als diferents perfils. Ex: Únicament administradors poden modificar 
perfils d’usuari, visualització només grups classe assignats... 

8. Disseny estètic i minimalista: Simplificació i eliminació de tots els elements superflus en les 
diferents pàgines. Ex: Pantalles netes, únicament informació rellevant... 

9. Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i corregir els errors: Missatges d’error en 
llenguatge comprensible, indicant amb precisió el problema i suggerint una solució. Ex: Usuari 
no autoritzat per modificar dades, Contrasenya incorrecta torna-ho a provar... 

Ajuda i documentació: Tot i que el lloc es pot utilitzar sense documentació, s’ha habilitat una pestanya 

d’ajuda on es troben les respostes als dubtes més freqüents 

 

5.2 Usabilitat App (destinataris) 

El que s’ha prioritzat en aquest segon cas és que l’experiència de l’usuari sigui satisfactòria, que sigui 

una eina fàcil d’usar, senzilla i intuïtiva: 

1. Visibilitat de l’estat del sistema: Feedback constant per l’usuari, que està informat en tot 
moment del que està passant. Ex: Confirmació d’enviament de missatges, barres de progrés... 

2. Relació entre el sistema i el món real: Buscant una interacció el més natural possible el 
llenguatge emprat a l’aplicació és senzill i fàcilment reconeixible per l’usuari, i no només pel 
que fa al text, sinó també a les icones emprades, a la nitidesa del disseny i a l’ordre de 
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presentació de les diferents pantalles que s’ha intentat que sigui el més lògic possible. Ex: Text 
planer, ús de la paperera com  a símbol de borrar... 

3. Control i llibertat: En cap moment es força l’usuari a seguir un camí determinat, en tot moment 
pot navegar lliurement, trobar sortides i rutes alternatives, així com facilitats per fer i desfer per 
tal d’evitar la frustració de fer passos innecessaris o no poder dur a terme alguna acció. Ex: 
visualització icones pantalles alternatives, canvi de pantalla mitjançant un clic,  desfer eliminar 
missatge... 

4. Consistència i estàndards: En tot moment es segueix un estàndard consistent en totes les 
pantalles, emprant convenis establerts i patrons repetitius. Ex: Color verd per acceptar i vermell 
per rebutjar, enllaços que s’obren amb un sol clic... 

5. Prevenció d’errors: S’han previst els possibles errors que podria cometre l’usuari en el disseny 
de la interfície per tal d’evitar-los. Ex: Usuari (núm de telèfon mòbil), recordatori... 

6. Reconèixer abans que recordar: Disseny d’una interfície intuïtiva per tal que l’usuari 
interaccioni de manera inconscient, es mostren les accions i opcions de l’aplicació per tal de 
minimitzar l’ús de la memòria de l’usuari. Ex: menú sempre visible, pantalles accessibles 
mitjançant icones... 

7. Flexibilitat i eficiència d’ús: L’aplicació està preparada per tot tipus d’usuari, amb opcions de 
personalització pels més experimentats. Ex: Possibilitat de canviar la pantalla d’inici, 
possibilitat de canviar les icones per defecte que es mostren en pantalla... 

8. Disseny estètic i minimalista: No conté elements ni informació innecessària que pot confondre 
a l’usuari i pot molestar en l’ús. Ex: Pantalles netes, únicament informació rellevant... 

9. Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i corregir els errors: Missatges d’error detallats en 
llenguatge entenedor per l’usuari i oferint una alternativa a l’acció. Ex: Contrasenya incorrecta 
torna-ho a provar, aquest camp només admet lletres... 

10. Ajuda i documentació: Informació accessible a les tasques concretes que realitza l’usuari dins 
l’aplicació. Ex: FAQs al menú 
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Capítol 4: Demostració 

1. Prototips baixa fidelitat 

 

 

Figura 18: Login LoFi 
 

 

 

Figura 19: Inici LoFi 
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Figura 20: Perfil usuari LoFi 
 

 

 

 

Figura 21: Menú centre LoFi 
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Figura 22: Comunicats LoFi 

 

 

 

Figura 23: Incidències LoFi 
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Figura 24: Detall Inc LoFi 

 

 

 

 
Figura 25: Missatges LoFi 
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Figura 26: Rebuts LoFi 

 

 

 

Figura 27: Detall missatge LoFi 
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Figura 28: Contactes LoFi 

 

 

 

 
Figura 29: Contacte LoFi 
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Figura 30: Resultats LoFi 

 

 

 

Figura 31: Rtats alumne LoFi 
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Figura 32: Calendari LoFi 

 

 

 

Figura 33: Informació LoFi 
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2. Prototips alta fidelitat 

 
Figura 34: Spash HiFi 

 
 
 

 
Figura 35: Login HiFi 
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Figura 36: Inici HiFi 

 
 
 

 
Figura 37: Perfil usuari HiFi 
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Figura 38: Ajustaments HiFi 

 
 
 

 
Figura 39: Menú centre HiFi 
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Figura 40: Comunicats HiFi 

 
 
 

 
Figura 41: Incidències HiFi 
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Figura 42: Detall inc HiFi 

 
 
 

 
Figura 43: Missatges HiFi 
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Figura 44: Rebuts HiFi 

 
 
 

 
Figura 45: Detall missatge HiFi 
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Figura 46: Contactes comp HiFi 

 
 
 

 
Figura 47: Contactes extès HiFi 
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Figura 48: Contacte HiFi 

 
 
 

 
Figura 49: Resultats HiFi 
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Figura 50: Rtats alumne comp HiFi 

 
 
 

 
Figura 51: Rtats alumne extès HiFi 
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Figura 52: Calendari HiFi 

 
 
 

 
Figura 53: Informació HiFi 

 
 



Conceptualització i disseny EsComunica 
Màster en Aplicacions Multimèdia - Pilar Hereu Corretger 

 

53 / 58 
 

 
Figura 54: Funcionament HiFi 

 
 
 

 
Figura 55: FAQs HiFi 
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Figura 56: Contacte EsComunica HiFi 
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3. Prototip semi-operatiu 

Aquest no previst a la planificció inicial es va desenvolupar en la darrera etapa del projecte en 
considerar-se necessari per tal de comprovar la funcionalitat i la usabilitat del producte. 
 
S’adjunta com a lliurable del projecte 
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Capítol 5: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

 

Des del punt de vista personal haig de dir que ha estat una experiència molt gratificant poder portar a 

terme aquest projecte, ja que m’ha permès posar en pràctica molts dels coneixements apresos durant 

el màster. Tot i que la càrrega de treball ha estat alta, finalment s’ha pogut acabar el projecte previst 

inicialment i encara afegir-hi el prototip semi-operatiu, d’acord amb el consultor de l’assignatura, una 

vegada vista la necessitat de testejar la usabilitat i les funcionalitats del producte. 

La planificació s’ha seguit de manera adeuada fins al tercer lliurament, a partir del quart s’han retrassat 

els lliuraments en haver de fer modificacions importants en el prototip de baixa fidelitat i en 

desenvolupar el prototip semi-operatiu que no estava previst inicialment. 
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2. Línies de futur 

El concepte de producte d’EsComunica, tot i tenir productes similars als mercats, es pot diferenciar 

clarament de la resta dels seus competidors perquè és l’únic que aglutina en una sola eina les 

funcionalitats que tots ells ofereixen, i les amplia. 

Caldria fer una exploració més a fons del mercat i la demanda del producte, però es considera viable la 

possibilitat de continuar treballant en el prototip fins a convertir-lo en una aplicació final. 
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Annexos 

 

Annex A: Lliurables del projecte 

Prototip semi-operatiu    

 

 

 

 

 

 

 

 


