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CAPÍTOL 1: 
DEFINICIÓ DEL PROJECTE

1.1 RESUM

El projecte constaria de dis-
senyar un portfoli en forma 
de pàgina web responsive 
adequat a les necessitats de 
la meva persona com a crea-
tiu (disseny i ilustració), per a 
mostrar a futures empreses 
interessades en els meus tre-
balls i que disposi d’apartat de 
compravenda per a les meves 
il·lustracions i creacions més 
artístiques (com joyeria, pin-
tura o estampació de camise-
tes). 

1.2 JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ 

En aquest cas el principal motiu, és interesso personal. 

Internet disposa de moltes plataformes gratuïtes o de pagament 
per a crear el teu propi portfoli digital, però sempre amb limi-
tacions i/o restriccions d’espai o format. Per aquest motiu es 
vol dissenyar i en un futur, quan es disposin dels coneixements 
necessaris, implementar un portfoli personal online. 
Com ja s’ha comentat el web inclouria una secció dedicada a la 
compra/venda. A l’igual que les plataformes dedicades a portfo-
lis on-line, també existeixen per a la compra-venda online, però 
aquestes plataformes sempre cobren comissions molt altes que 
fan que s’hagin d’apujar els preus molt per a poder guanyar un 
mínim per al treball venut. Una tenda a una pàgina pròpia estal-
viaria les tasses i permetria poder presentar-la amb un format 
personalitzat. 

1.3 OBJECTIUS I ABASTOS 

-Objectius del treball: Dissenyar un portfoli personal online. 

- Objectius del producte: Poder mostrar treballs sense dependre 
de cap plataforma online i prescindint de les seves restriccions, 
poder tindre disponible a la xarxa un portfoli personal per a fu-
turs treballs o projectes. 

- Públic objectiu: 
Empreses interessades en contractar a dissenyadors gràfics o 
il·lustradors Particulars interessats en comprar il·lustracions o 
contractar els serveis de disseny gràfic. Altres dissenyadors o 
il·lustradors interessants en crear un projecte en comú. 

- Resultat: Prototip funcional d’alta qualitat del web adaptable a 
diferents formats. 

TÍTOL

Portoli Digital Elena Agredano Disseny/Ilustració
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1.4 EINES A UTILITZAR 

- Internet: Investigació, documentació i cerca.

- Llapis i paper: Primers esquemes, idees i esbossos. 

-Adove Photoshop : creació d’esbossos, icones, retoc fotogrà-
fic, fons. 

Nivell: 

-Adove Il·lustrador: Creació d’esbossos, esquemes, icones, grà-
fics, infogràfics fons. 

Nivell: 

-Adove InDesing: Realització d’informes. 

Nivell: 
 
- Just in mind: creació de prototip d’alta qualitat. Es va començar 
a utilitzar el semestre passat en l’assignatura de disseny d’interfí-
cies interactives, per a crear prototips d’alta qualitat.

Nivell: 

 - Google Forms: Creació del formulari per a l’entrevista d’usuaris 
potencials 

Nivell:
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DATES

1 de Març - 7 de Març

7 de Març - 12 de Març 
(fora per motius laborals)

12 de Març - 25 de Març

25 de Març - 4 d’Abril

4 d’Abril - 11 d’Abril

15 d’abril - 30 d’abril

1 de Maig - 8 de Maig

9 de Maig - 19 de Maig

19 de Maig - 12 de Juny

TASQUES

- Investigació, Documentació i cerca per la xarxa de les 
diverses plataformes que ofereixen els serveis de portfoli 
online o tenda online, webs/porfolis partícules de creatius 
online, pinterest, etc... 

- Creació d’una entrevista tancada per a definir un perfil 
d’usuari. 

- Primer esbossos, enumeració de les pàgines... 

- Realitzar esquemes sobre paper de l’arbre de navegació 
de la web 

- Esbós de l’aspecte gràfic. 

- Realitzar entrevistes (format enquesta). 

- Analitzar els resultats i crear perfil de persona. 

- Fer canvis pertinents a les més idees inicials basades en 
la recopilació d’informació i les entrevistes realitzades. 

- Realització de l’arbre de navegació final.

- Pac 2, Organitzar tot el treball realitzat fins a la data. 

- Recopilació i selecció de material propi: 
Il·lustracions, dissenys. 

-Retocs fotogràfics que facin falta, elabo-
ració de mockups.

- Definició d’aspectes gràfics: color, tipo-
grafia, icones...

- Inici de creació del prototip en alta quali-
tat amb el programa Just in Mind.

- Pac 3, Organitzar tot el treball realitzat 
fins a la data. 

- Finalització del prototip d’alta qualitat i 
resultat final.

 - PAC 4, Memòria, Presentació.

1.5 PLANIFICACIÓ 
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1.6 DEFINICIÓ DEL PRODUCTE

Avui en dia existeixen moltes plataformes web que permeten crear 
portfolis online de manera senzilla i gratuïta. Però aquestes webs 
normalment funcionen també com a xarxa social, tots els portfolis 
són molt iguals i l’usuari es perd en un mar de creatius que ofereixen 
i presenten projectes molt semblants. 

S’ha volgut crear un portfoli personal per poder presentar els projec-
tes de la manera més adequada. A més es vol incloure un apartat de 
tenda per a poder vendre il·lustracions, dissenys i altres productes 
directament a l’usuari, sense dependre de cap plataforma. 

Per tant és un producte amb àmbit de difusió general, un web perso-
nal però dedicada a l’àmbit professional, multiplataforma, que pugui 
utilitzar qualsevol persona familiaritzada amb sistemes interactius, 
ordinadors/mòbils/tablets i amb un mínim de coneixements informà-
tics, tant gent jove d’uns 17-35 anys com a gent adulta 35- 65 anys. 
Ha de ser senzilla tant d’utilitzar com visualment, fàcil d’entendre i 
navegar. 

Per a poder definir i determinar quin són els majors problemes i les majors necessitats, s’han realitzat una 
sèrie d’entrevistes a usuaris potencials. 

L’entrevista constava de les següents preguntes: 

- NOM 

- EDAT 

- PARTICULAR O EMPRESA 

- ETS UN CREATIU? Disseny/ Fotografia/ Il·lustració/ Pintura/ Escultura/ Joieria/ Disseny de moda/ Altres 

- ESTÀS FAMILIARITZAT AMB INTERNET? Si/ No 

- QUANTES HORES AL DIA PASSES A INTERNET AL DIA? 1-3 Hores/ 3-5 Hores/ Més de 5 hores 

- ESTÀS FAMILIARITZAT AMB LES XARXES SOCIALS? Si/ No 

- INDICA QUINES SON LES TEVES XARXES SOCIALS MÉS VISITADES: 

- QUINES D’AQUESTES PÀGINES CONEIXES? Behance/ Pinterest/ Isuu/ Carbonmade/ Prevue 

- HAS VISITAT ALGUN COP UN PORTFOLI ONLINE? Si/ No - CONSIDERES IMPORTANT QUE UN 
CREATIU TINGUI LA SEVA PRÒPIA PÀGINA WEB? 

- VALORA QUE CONSIDERES MÉS IMPORTANT TROBAR A UN PORTFOLI. Currículum/ Experiència/ 
Mostra dels treballs/ Diversitat 

- COMPRARIES IL·LUSTRACIONS, DISSENYS O ALTRES PRODUCTES DIRECTAMENT AL SEU CREA-
DOR EN LA SEVA PRÒPIA PÀGINA WEB? Si/ No/ Prefereixo que solament es limiti a ensenyar les seves 
creacions i que no me les vengui. 

Informació que s’obté d’aquesta petita entrevista (Insights): 

- Proporciona informació per a crear diferents tipus l’usuari ideal o persona. 

- Proporciona informació per a crear les seccions del web i la seva estructura.
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Es va publicar un anunci a les xarxes socials perquè la 
gent participés en el qüestionari, també es va passar el 
qüestionari a gent del meu entorn laboral, 60 persones van 
acudir a la crida, tots usuaris potencials de l’aplicació, ja 
que la majoria són creatius o membres d’una empresa o 
agencia.

El qüestionari va passar de má en má, i per tant l’edat dels 
participants va dels 19 als 38 anys, això potser pel fet que 
també estic a aquesta franja d’edat i és amb la gent que 
més em relaciono. 
El departament de màrqueting i disseny de l’empresa on 
treballo també està conformat per gent jove. 
Les dades recollides en aquest apartat em donen una idea 
per a crear les “persones” (usuaris ideals), però no vol dir 
que només les persones d’aquesta franja d’edat siguin 
els usuaris potencials, qualsevol persona interessada en 
contractar, associar-se o crear un projecte amb una dis-
senyadora/il·lustradora és un usuari potencial del web que 
es vol crear. 

Totes les persones que van respondre estan familiaritzats 
amb internet i la majoria passen més de 5 hores diàries 
connectades. 
L’usuari potencial ha d’estar familiaritzat amb internet i 
saber com navegar per un web. Avui en dia qualsevol per-
sona en la franja d’edat dels enquestats ho sap fer així que 
aquests resultats no són molt sorprenents. El que si és 
una mica sorprenent és que més de la meitat dels enques-
tats passa més de 5 hores al dia en la xarxa. 

ENQUESTA
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Com era d’esperar la gran majoria dels enquestats estan 
familiaritzats amb les xarxes socials. La majoria van rebre 
el qüestionari mitjançant una xarxa social, així que el resul-
tat era obvi. 
Només tres persones van contestar que no, aquestes tres 
eren persones amb les quals treballo, que formen part de 
la franja d’edat més alta. 

Pel que fa a les xarxes més visitades, les més menciona-
des són Instagram, Twitter i Facebook. 

El coneixement de les xarxes socials tot i no ser vital per 
a l’usuari potencial, és un valor afegit a tindre en comp-
te, ja que pàgines com Instagram, Behance o Pinterest 
funcionen com a tal i formen part del conjunt de “portfolis 
digitals” per artistes. Les xarxes també és un recurs que 
molts creatius fan servir per a promocionar el seu treball o 
els seus llocs web. 

La gran majoria dels enquestats eren particulars, es a dir 
no membres representatius d’una empresa o propieta-
ris d’una empresa. L’objectiu és arribar a ambos perfils 
d’usuari, però especialment el perfil empresa és molt 
important. 

ENQUESTA
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De 60 persones 53 eren creatius, de diferents tipus. Un 
36,3% eren il·lustradors i un 20,/% Dissenyadors web/
gràfic. La possibilitat de crear una associació o un projecte 
comú entre creatius de diferents àmbits és també un dels 
objectius a l’hora de crear el web/portfoli. A més que pot 
haver la possibilitat que em contractin per a dissenyar el 
seu propi web/portfoli si els hi agrada el que veuen. 

Les pàgines aquí mencionades ofereixen la possibilitat per 
a la creació de portfolis digitals. La majoria d’elles funcio-
nen coma xarxes socials i no ofereixen, o si ho fan és a 
nivell limitat, possibilitat de personalitzar el teu portfoli. 

La més coneguda es Pinterest, seguida per Behance, Isuu 
i finalment Carbonmade. Ningú coneixia Prevue. 
Behance és una plataforma proporcionada per Adobe. 
Isuu és una plataforma que majoritàriament es fa servir per 
a la publicació de revistes digitals, però també es pot fer 
servir per a presentar el teu portfoli. 
Carbonmade és la plataforma que està més enfocada a 
la creació de portolis digitals. Es podria dir que és la més 
versàtil i a més dona la possibilitat d’afegir apartat tenda. 
Tot i així és la menys coneguda de totes i no és un servei 
gratuït, depèn de la quantitat que es pagui ofereixen més o 
menys possibilitats d’edició i espai. 

Tot i que tothom va respondre la pregunta de si coneixien 
i per tant havien visitat algun cop les pàgines menciona-
des un 11,7% va respondre que no havia visitat un portfoli 
online, per tant aquest 11,7% no considera els espais 
proporcionats per aquestes plataformes portfolis digiatls. 
El 88,3% si han visitat un portfoli online, per tant estan fa-
miliaritzats amb el terme, perquè serveixen i que es mostra 
en ells.

ENQUESTA
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La gran majoria dels enquestats considera important que 
els creatius tinguin un portfoli online o almenys alguna 
presència digital al web. 

Alguns dels enquestats comenten que no hi ha neces-
sitat de portfoli, ja que avui en dia per les xarxes socials 
la gent ja és dona a conèixer, però, com s’ha comprovat 
abans, no tothom està familiaritzat amb les xarxes socials. 
És important tindre un web propi, ja que els professionals 
interns a una empresa o gent d’una franja d’edat més alta 
no sol navegar tant per les xarxes ni conèixer a creatius 
d’aquesta manera. 

ENQUESTA
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El 88,3% dels enquestats consideraven que l’apartat més 
important d’un portoli és mostrar els teus projectes i tre-
balls, però també mostrar diversitat. 
L’apartat menys considerat va ser el de currículum. 
Aquesta pregunta proporciona insights per a saber com a 
dissenyar el web, que és el que busca l’usuari, que és el 
que té més importància a l’hora de visitar un portfoli digital, 
quins són els apartats a destacar... 

Una de les característiques que es vol incorporar, és la 
de venda online. Per tant es va plantejar la pregunta de si 
estarien disposats a comprar directament al creador al seu 
propi web. Un 92% dels enquestats han contestat que sí.

ENQUESTA
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CAPÍTOL 2: 
DISSENY DEL PRODUCTE

2.1 GUIÓ INTERACTIU

FUNCIONALITATS/ SECCIÓ

- GALERIA PROJECTES/TREBALLS:

Dividida en seccions, per temàtica. (Il·lustració, disseny i fotografia).
Possibilitat de compartir els treballs en Pinterest o Twitter. (promoció 
gratuïta).

- TENDA ONLINE:

També dividida per seccions, diferents productes.
Possibilitat de pagar amb targeta de crèdit o Paypal.

- INFORMACIÓ PERFIL/CURRÍCULUM:

Presentació en un breu text, algunes dades sobre mi, infromació de 
contacte (mail, xarxes).

ARBRE DE NAVEGACIÓ

Primers arbres de navegació
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ARBRE DE NAVEGACIÓ

Modificacions després d’analitzar l’enquesta i realitzar els esbossos

MAIN

GALERIA TENDA

PRODUCTE

CHECK IN/CARRO

DISSENY PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

IL·LUSTRACIÓ

FOTOGRAFÍA

INFO/CONTACTE
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MAIN

TENDA

CARRO

SHIPPING

GRÀCIES

DISENY ILUSTRACIÓ PERFIL/CONTACTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

PROJECTE

ARBRE DE NAVEGACIÓ

Arbre de navegació FINAL // PROTOTIP WEB/SMARTPHONE.

Es va eliminar la pàgina Galeria no sent necessària per l’estructura 
del web, es divideixen les galeries al mateix menú en l’apartat works.

També s’ha eliminat la secció Fotografies, al no tenir suficient mate-
rial disponible i haver-hi conflictes amb el meu lloc de treball (no em 
donaven permís per utilitzar algunes fotografies realitzades per al 
projecte).
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2.2 PROTOTIPS DE DISSENY EN BAIXA RESOLUCIÓ

Les següents pàgines són prototips de baixa resolució fets amb Illus-
trator basats en esbossos fets a llapis. 

Aquests prototips/esbossos m’han servit per saber quines i quantes 
pàgines necessitarà el web i com distribuir la informació i els ele-
ments.
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ELENA AGREDANO GALINDO GALERIA SOBRE MIT IENDA

POSTERS

LLAVEROS

ELENA AGREDANO GALINDO

ELENA AGREDANO GALINDO GALERIA SOBRE MIT IENDA

ILUSTRACIÓNDISEÑO FOTOTAGRÍA

ELENA AGREDANO GALINDO GALERIA SOBRE MIT IENDA

PROFIL

Hi! My name is Elena and Im a 
graphic Designer f om Reus 

arrgona). m a ecent graduate
looking for unique opportunities to 
utilize my skills as an fective 
designer and p oblem solver by 
working with p ofessionals within
the advertising ans design commu
ni . I always wanted to live in the
US and p ove my knowledge of the 
English language

MAIN

PERFIL

2.2 PROTOTIPS DE DISSENY EN BAIXA RESOLUCIÓ

WIREFRAMES CREATS AMB ILLUSTRATOR.

PROTOTIP WEB.

El Prototip smartphone conserva aquesta estuctura
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2.2 PROTOTIPS DE DISSENY EN BAIXA RESOLUCIÓ

WIREFRAMES CREATS AMB ILLUSTRATOR.

PROTOTIP WEB.

ELENA AGREDANO GALINDO GALERIA SOBRE MIT IENDA

COMPARTELO

ELENA AGREDANO GALINDO GALERIA SOBRE MIT IENDA

POSTER 1

- Tamaño

Dibujo tradicional, coloreado digirtal.

Cantidad

AÑADIR CARRITO

ELENA AGREDANO GALINDO GALERIA SOBRE MIT IENDA

CARRITO

POSTER 1 10 €1

REALIZAR PAGO

FORMA DE PAGO

Pedido                          10€

Envío                              4 €

Total                              14€

GALERIA ILUSTRACIÓ/DISSENY PROJECTE

es dispones junts en una mateixa pàgina, s’escullen les quantitats
al carrito)  

ELENA AGREDANO GALINDO GALERIA SOBRE MIT IENDA

ILUSTRACIÓN
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PERSONA 1

Disenañora interesada en muntar un projecte colaboratiu.

DEMOGRAFIA

Nom: Paula
Edat: 25 anys 
Estudis: Grau superior en Disseny gràfic 
Treball: Autònoma 
Sou: No té ingressos constants de moment, stá mirant de montar un 
estudi conjunt.
Estat civil: Soltera 
Hobbies: Fotografia i la reposteria. 
Personalitat: Treballadora, emprenedora, tenaç, sap el que vol, té 
debilitat pels dolços i les marques.

CAPACITATS TECNOLÒGIQUES 

Habituada a utilitzar l’ordinador (MAC i PC), el fa servir al treball, per 
als seus projectes personals i a hores d’esbarjo. Internet, passa una 
mitja de 6 hores diàries a internet. Propietària d’un smartphone, un 
iphone d’última generació, el fa servir diàriament per estar al dia amb 
les xarxes socials i en contacte amb els seus amics/treball.

Paula ha treballat durant dos anys a una agencia de publicitat, però el que ella verdaderament vol és 
muntar el seu propi estudi a Barcelona i escollir els seus propis clients. Però no pot realitzar-ho sola, per 
això busca a un o més companys dissenyadors que els interessi formar una associació i muntar un estudi 
junts. 

Busca a gent amb un perfil i unes habilitats que complementin les seves. L’interessa algú amb nocions de 
disseny, però també d’il·lustració i experiència amb UX/UI, ja que aquest no és el seu fort, ella es dedica 
més al branding i el disseny editorial. 

Està registrada a diferents pàgines com Behance, Pinterest i Doméstika pàgines on es comparteixen 
treballs de molts professionals. 

Paula necessita trobar a algú que d’adequat al perfil que està buscant. 
Paula tem no trobar persones adequades per a muntar l’estudi de disseny.
Paula visita la web perquè l’interessa el treball que veu publicat a Behance. 
Paula presta atenció a què la persona que escull tingui el seu propi web a més d’un perfil a Behance o 
Domestika, demostra iniciativa i coneixements de UI. 

Escenari: 

Paula porta uns dies navegant per Domestika en cerca de possibles socis pel seu projecte. 
Mentre està mirant els projectes etiquetats com a il·lustració troba el treball d’Elena Agredano i queda 
interessada. Entra al perfil i veu que a més d’ilustradora és dissenyadora amb coneixements de UX/UI. 
Justament el perfil que està buscant. A més té la seva pròpia pàgina web amb portfoli/tenda, la navega-
ció és senzilla, el disseny net i les il·lustracions que troba li agraden. A la web troba l’apartat sobre mi que 
li dóna encara més informació sobre Elena, sembla una persona amb la qual es podria complementar 
molt bé. Contacta amb ella mitjançant e-mail, disponible a la web.

2.3 PERFIL D’USUARI

Recopilant i analitzant l’informació obtenida en l’apartat anterior s’han creat aquestes dos perfils d’usuari:
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PERSONA 2

Vol ampliar el personal del departament gràfic.

DEMOGRAFiA

Nom: Eduard
Edat: 31 anys
Estudis: Llicenciatura en Administració de Empreses
Treball: Intern a una empresa, departament de màrqueting.
Sou:  40.000 €/any
Estat civil: Amb parella.
Hobbies: Llegir llibres de ciéncia ficció, veure series de misteri, puzzles 
i sudokus.
Personalitat: Introvertit, inteligent, seriós i dedicat al seu treball, li agra-
da que les coses encaixin bé.

CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

Habituat a utilitzar l’ordinador (MAC i PC), el fa servir al treball i a 
hores d’esbarjo.
Internet, passa unes 3 hores diàries.
Propietari d’un smartphone, alta gamma proporcionat per l’empresa 
on treballa, el fa servir diàriament sobretot per temes de treball, parlar 
amb els seus contactes via Whastapp i jugar a jocs de puzzles.

Eduard treballa a una petita editorial especialitzada en la publicació de llibres de fotografia. Però tot i ser 
petita els llibres que publiquen tenen bastant d’èxit. Des de que va aconseguir un treball al departament 
de màrqueting, Eduard ha estat pressionant al seu superior per a trobar a un altra persona per a reforçar 
el departament gràfic. Necessiten algú per a renovar el seu web i amb experiència en disseny editorial. 

Eduard necessita trobar una persona idònia per a reforçar el departament gràfic, avui en dia no tenen a 
ningú amb coneixements UX/UI. 
Eduard visita el portfoli digital d’Elena Agredano gràcies al fet que un company de treball suggereix mi-
rar-ho. 
Eduard presta atenció a les mostres de treball que Elena pujades a seu web i que ella mateixa hagi sigut 
de dissenyar un web a una navegació tan fluida i fàcil d’entendre. 

Escenari: 

Quan per fi té el vistiplau per part del seu superior, Eduard visita als companys del departament gràfic per 
a veure si coneixen a algú amb les habilitats que està buscant i que ells necessiten. Ian, un company de 
treball del departament gràfic li suggereix que visiti el portfoli digital de la seva amiga Elena Agredano. 
Eduard li fa cas i el visita, sabent que ella mateixa ha dissenyat el web, per tant té coneixements de 
disseny web, a més amb les altres mostres de treball que hi han publicades al web, veu que també té 
experiència amb el disseny editorial. 
Es fica en contacte amb ella a través del mail i per telèfon que li proporciona el seu amic Ian.
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TIPOGRAFIA
-
NEXA LIGHT/BOLD
A B C D E F G H I J K
L M N Ñ O P Q R S T
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k
l m n ñ o p q r s t
u v w x y z
-

BOTONS
-

PALETA DE COLORS
-

ICONES
-

ALTRES ALEMENTS GRÀFICS
-

Línia apareix quan el cursor passa per damunt 
dels links o quan és a la secció que indica 
(a: hoover i a:active)

Icona de la tenda etblack
0, 0, 0

white
255, 255, 255

grey
198, 198, 198

2.4 ESTILS GRÀFICS

PLACE YOUR ORDER



19

2.5  USABILITAT

Site Map (web)

1- Main Page o pàgina de benvinguda. Menú estàtic, acceés a 
la galeria, tenda i perfil.

2- Perfil personal/Presentació. Contacte: Mail/Behance/Do-
mestika.

3- Tenda: Prints, pins, chapas i pegatinas.

     3.1 - Cost de la comanda + enviament= Cost total.

     3.2 - Dades d’enviament. Dades de pagament (només s’ac-
cepta paypal).

4- Galeria. Dividida per temes, mostra tots els treballs en minia-
tura, es pot accedir a la que es vulgui.

     4.1 - Mostres de com es veuren els treballs individuals. 
Informació: Títol, ús, si está disponible o no a la         
tenda.

El menú es estàtic perque es pugui accedir a totes les seccions 
de la pàgina desde qualsevol punt. A la pàgina de benvinguda 
només s’accedeix al entrar al web, com no aporta informació 
nova, només permet accés a les altres seccions del web no he 
cregut necessari retornar-hi.

1 3

3.1

3.2

4

4.1

2
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2.5  USABILITAT

Site Map (móbil/tablet)

Te les mateixes pàgines i seccions que el web, menys la pàgina de 
benvinguda/main tot i que té la mateixa funció, el disseny s’ha adap-
tat per a que sigui mes funcional en un dispositiu tàctil. 

Només accedir al web es troben les seccions de la galeria, es pot 
accedir picant damunt de la que es vulgui. 
Es retorna a la pàgina principal fent servir l’opció de retorn del mateix 
dispositiu. 
És pot accedir al perfil i la tenda des de qualsevol punt del web.
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2.6  PROTOTIPS DE DISSENY EN ALTA RESOLUCIÓ

Es va fer una enquesta a diverses persones amb dues versions di-
ferents del prototip web. El resultat final va concloure que la versió A 
era preferida a la versió B. 
Versió B es va escollir el color taronja de fons perquè és el meu color 
preferit, com és el meu portfoli seria un element que aportar per 
donar un toc més personal. 

Opinions dels enquestats: 
Versió A sembla més professional, es llegeix millor, no queda bé amb 
les fotos de la galeria. 
Versió B distrau molt el color de fons, és massa confós, queda tot 
molt atapeït. 

VERSIO A VERSIO B
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CAPÍTOL 3: 
CONCLUSIONS

3.1 Línies de futur 

El primer objectiu que es vol aconseguir, és poder fer aquest projecte 
real, es a dir, poder tindre el portfoli online. 
Encara no tinc coneixements necessaris com per a crear el portfoli 
de manera real, aquest any és el primer cop que toco alguna cosa 
d’html i css. 
Per tant el següent objectiu és aconseguir tindre els coneixements 
necessaris per a poder fer-ho possible. 

En un futur voldria tindre l’oportunitat de poder enviar el meu portfoli 
personal a empresses en les que m’interessi treballar o que possibles 
empreses trobin el meu portfoli online i es posin en contacte amb mi.
També voldria vendre les meves creacions per internet, sense de-
prendre de cap plataforma ni intermediari, ja que ara per ara només 
puc vendre a esdeveniments d’auto publicació i il·lustració.

3.2 Conclusions

El resultat final dels prototips funcionals és satisfactori, he pogut 
crear un disseny al meu gust que fos senzill, funcional i que em re-
presentés com a professional. 
Conté totes les funcionalitats que es volien i es necessitaven. 

A mesura que s’anava creant el prototip, anava donant-me de funcio-
nalitats que facilitaven la navegació (com a la versió per a smartpho-
ne, la fletxa al final de pàgina per a retornat al menú principal), que no 
s’inclouen als prototips d’altra resolució ni els wireframes. 

Es van testar els dos prototips amb diferents usuaris, de diverses 
edats i coneixements informàtics i els resultats van ser satisfactoris. 
No es van tindre problemes per a navegar i es van entendre tots els 
apartats del web. 

En general estic satisfeta del treball realitzat, el temps i l’esforç durant 
en aquest projecte.
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WEBS:

PLATAFORMES PER A LA CREACIÓ/
PUBLICACIÓ DE PORTFOLIS.

- www. pinterest.com

- www.behance.net

- www.isuu.com

- carbonmade.com

- prevue.it

- www.artstation.com

PORTFOLIS DIGITALS.

PRODECENTS DE CARBONMADE AMB 
TENDA INCLOSA:

- http://hilanoam.bigcartel.com/

- http://ohcaroool.bigcartel.com/

- http://www.pandayoghurt.
co.uk/

- http://www.nolbert.com/

- https://badsam.ch/#/

- http://switch.co.nz/

- https://moji.ooo/

- https://kuon.space/reile.html

ALBUM CREAT EN PINTEREST AMB 
IDEAS PER L’ASPECTE GRÀFIC DE 
WEB:

https://www.pinterest.com/mo-

naluffy/portfolio-tfg/

ALTRES PORTFOLIS:

- http://sociodesign.co.uk/

- http://malikafavre.com/about

- https://snp.agency/en

- https://www.superrebel.com/
work/his-jeans

- https://www.niika.com.au

- http://www.wadejeffree.com/
about/

- http://merijnhos.com/Nike-Va-
por-Max

- http://www.marleighculver.com/

- http://www.roandcostudio.
com/#0

- http://merijnhos.com/

- http://malikafavre.com/

Material consultat per a 
documentació


