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1. Introducció 

Avui en dia vivim en un món més connectat que mai, en el que tenim accés fàcil 

a tota mena d’informació que ens interessi conèixer mitjançant qualsevol 

dispositiu electrònic amb accés a internet. Per això és vital que si tenim quelcom 

per oferir al món, ho mostrem mitjançant internet. 

Aquest projecte de finalització del Grau en Disseny Digital i Tecnologies 

Creatives de la Universitat de Lleida consisteix en la creació d’un portal web per 

l’artista targarí Josep Minguell, precisament per fer difusió de la seva obra, de la 

localització de cada peça i del llegat que deixen tant ell com el seu pare, en 

Jaume Minguell.  
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1.1. Estructura del document 

En aquesta memòria podrem veure en profunditat els processos d’investigació, 

de disseny, realització i desplegament de l’aplicatiu, i d’avaluació realitzats, 

seguint metodologies de disseny centrat en l’usuari. 

Primer observarem els coneixements previs i els motius que m’han dut a fer 

aquest projecte, juntament amb el context artístic, tecnològic i social que 

l’envolta. 

A continuació definiré el projecte mitjançant els objectius que pretén complir, 

l’experiència que vol transmetre a qui accedeixi al portal web, i els mitjans amb 

els quals el realitzaré. 

També veurem les fases prèvies a la creació i execució en si, com són la 

planificació i temporalització o les anàlisis tant de la competència com dels 

possibles usuaris i els continguts que aquests volen. 

Després aprofundirem en tot el procés de disseny, prototipat, implementació i 

avaluació del portal web, plantejant també quins serien els costos resultants del 

projecte. 

Finalment, extrauré una sèrie de conclusions, reflexionaré sobre les dificultats i 

plantejaments que han pogut sorgir i faré hipòtesis sobre el futur del projecte. 
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1.2. Raó de ser 

Aquest projecte neix l’estiu de l’any 2021, com un encàrrec per part de 

l’Ajuntament de Tàrrega cap a la Universitat de Lleida. En aquest es demana 

crear un portal web per Josep Minguell on es pugui veure el llegat de la seva 

obra, tant en l’àmbit territorial com descriptivament. 

Per l’extensió i grau de complexitat d’aquest, vam considerar amb la meva tutora 

que seria ideal per utilitzar-lo com a tema per aquest treball, documentant 

cadascuna de les fases per les quals passés. 

 

1.3. Motivació 

A escala personal, hi ha el desig de tenir una creació final en aquest grau en la 

qual poder mostrar tot el que he après en les diferents assignatures que he 

cursat i l’aplicació que aquests coneixements podran tenir posteriorment a la vida 

laboral.  

A més a més, m’interessa poder aprofundir en l’apartat de l’empresa de la meva 

família que conec menys, que és precisament el desenvolupament web. Estic 

més familiaritzada amb la resta de tasques que realitzen, com són la fotografia, el 

retoc digital i la gestió de xarxes socials. 

En el projecte hi podem veure aplicades, per una banda, competències de les 

matèries més evidents, com serien aquelles que tracten el desenvolupament de 

pàgines web. També hi podem trobar altres referents al disseny, interacció i 

l’organització de projectes. 
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1.4. Objectius 

Tenint en compte les necessitats i desitjos que va expressar l’artista en les 

primeres reunions que vam realitzar, he plantejat una sèrie d’objectius. 

Primer de tot, respecte a la part de disseny del portal web, cal oferir a l’usuari una 

primera impressió impactant, amb grans imatges. També es destaca que la resta 

d’elements siguin elegants, clars i nets. 

D’altra banda, cal cuidar de la usabilitat, evitant complicacions a l’usuari. En la 

mesura del possible, l’artista vol que anem indicant per on és possible desplaçar-

se, si hi ha informació en parts inferiors de la pàgina. 

Un altre objectiu important és, com hem comentat en altres apartats, mostrar la 

territorialitat de les obres. Per tant, haurem de crear algun tipus de mapa on 

poder situar-les. 

Finalment, també caldrà fer un apartat on hi hagi una galeria d’aquestes obres, 

amb les seves fitxes corresponents. Seria interessant que l’usuari no hagi de 

canviar de pàgina cada cop que vulgui visualitzar algun dels elements.  
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2. Contextualització 

En aquest apartat veurem quina és la situació actual que envolta els temes a 

tractar durant el treball, en l’àmbit artístic, tecnològic i social. 

 

2.1. Josep Minguell 

Josep Minguell i Cardenyes, nascut a Tàrrega l’any 1959,  és un artista 

especialitzat en la pintura al fresc. La vocació li ve de família, havent après l’ofici 

al taller del seu pare, l’artista targarí Jaume Minguell i Miret.  

Durant la seva trajectòria professional ha exposat en galeries i mostres a 

Catalunya, Espanya, França i Itàlia, ademés d’haver pintat 45 conjunts de pintura 

al fresc. Paral·lelament, ha dut a terme tasques de recerca i difusió sobre aquesta 

tècnica mil·lenària, a més a més de realitzar activitat docent a universitats d’arreu 

del món (Minguell, s.d.). 

 

Fig. 1. Josep Minguell a la Diputació de Lleida. 
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Aquest any 2022, ha set guardonat per la Generalitat de Catalunya amb la Creu 

de Sant Jordi, “Per ser un artista únic, excel·lint en l’art de la pintura al fresc i la 

pintura mural integrada en grans espais arquitectònics” (Generalitat de Catalunya, 

s.d). 

 

2.2. Antecedents 

L’any 2015 vaig començar a estudiar un grau en Disseny Gràfic a Ondara, l’Escola 

d’Art i Superior de Disseny de Tàrrega. Allí vaig tenir de professor a en Josep 

Minguell, artista amb qui ja tenia certa connexió, ja que molts anys enrere havia 

set mentor de la meva germana gran. 

En les dues assignatures que vam compartir, vaig tenir el plaer de rebre els seus 

coneixements i ser còmplice d’alguna manera dels seus nous projectes, arribant 

a llegir textos i manuscrits que estava escrivint llavors. 

Al cap de varis mesos vaig haver de deixar el grau per motius de salut, i em vaig 

quedar amb la petita espina clavada dins de no haver pogut treballar més amb 

en Josep. Per això, quan vaig rebre la proposta per dur a terme aquest projecte, 

vaig sentir que era una espècie de segona oportunitat per tornar a contactar amb 

ell.  
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2.3. Estat de l’art 

Per entendre millor el context que envolta al projecte, cal tenir en compte l’estat 

de l’art, és a dir, la situació actual relacionada amb la seva temàtica i tecnologies 

que utilitza.  

 

2.3.1. Àmbit artístic 

Aquest projecte dialogaria en l’àmbit artístic amb institucions que tractin de 

temàtiques similars, com per exemple: 

• Altres artistes, concretament aquells dedicats a la pintura i el muralisme. 

• Museus nacionals o internacionals d’art. 

• Fundacions artístiques. 

• Sales d’exposicions. 

Com ja sabem, en aquest procés s’està construint un portal web i, per tant, 

haurem de buscar els referents dins del mateix context virtual d’internet. 

Posteriorment, en l’apartat d’anàlisi de webs, veurem en detall aquelles que s’han 

considerat més rellevants i, en conseqüència, he triat com a font d’inspiració. 

L’element més innovador respecte d’altres llocs web seria el fet de remarcar la 

localització de les obres. En la majoria de museus, fundacions i sales 

d’exposicions, es dona la situació de què les obres que s’hi mostren estan totes 

en una mateixa ubicació, però en Josep Minguell té murals repartits per tot el 

territori català. 
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2.3.2. Àmbit tecnològic 

Com el producte final d’aquest projecte és un portal web, cal fixar-se en l’estat 

actual del desenvolupament web i les darreres tendències que s’utilitzen 

(Khodukina, s.d.), per poder aplicar-les en la mesura del possible. 

Primer de tot podríem destacar el fet que cada cop més usuaris fan servir els 

seus dispositius mòbils per veure contingut digital. Per tant, és vital fer que els 

llocs web que creem siguin responsive (adaptables) com a mínim, fins i tot 

arribant al punt de què molts dissenyadors comencen a apostar per 

desenvolupar-los pensant en el mòbil (Mobile First Design) abans de crear la 

versió d’escriptori de la interfície. 

També hi ha una gran predisposició al desenvolupament No-Code/Low-Code 

(sense codi, o gairebé sense), utilitzant plataformes com Wix o Wordpress, que 

ofereixen solucions de software als seus clients per crear llocs webs molt 

atractius mitjançant l’ús de plantilles o blocs de codi preconstruits. 

Una altra tendència actual interessant és l’ús de Single-Page Applications (SPA), 

que són aplicacions o llocs web que caben en una sola pàgina. Això proporciona 

una experiència d’usuari molt fluida, ja que no cal refrescar ni canviar de pàgina 

en cap moment de la interacció.  

Havia pensat a aplicar una SPA en el portal web, donat que a l’empresa familiar 

s’ha utilitzat molt en els projectes web més recents, però l’artista va insistir en el 

fet que prefereix que no hi hagi desplaçaments excessius. 

Finalment, tot i que no és quelcom nou, és evident que per fomentar l’ús de tot 

lloc web cal pensar en qui hi accedirà. En això es basa el Disseny Centrat en 

l’Usuari, una filosofia de disseny en la qual les necessitats i les limitacions de 

l'usuari final d'una interfície prenen una gran atenció i rellevància durant tots els 

processos.  
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Per complir amb aquesta filosofia, he seguit el Model de Procés de l'Enginyeria 

de la Usabilitat i l’Accessibilitat, una metodologia de desenvolupament de 

sistemes interactius que té com a meta principal posar l'usuari al centre del 

desenvolupament, cercant maximitzar la usabilitat, l’accessibilitat i l'experiència 

d'usuari. 

 

2.3.3. Àmbit social 

La societat en la qual vivim actualment està acostumada a la immediatesa, la 

novetat i el consum excessiu d’informació i d’elements visuals captivadors. 

Aquesta situació està fomentada, en gran part, a l’ús de les xarxes socials i a la 

gran disponibilitat i preus cada cop més econòmics dels dispositius electrònics. 

En el passat, si tenies curiositat sobre un tema, havies d’informar-te mitjançant 

llibres i enciclopèdies. Ara, en canvi, tenim tot el coneixement a l’abast de les 

nostres mans. 

Cal que tinguem aquestes qüestions en compte a l’hora de dissenyar el portal 

web. Per això és molt important que el resultat sigui accessible, atractiu i el més 

interactiu possible, fomentant que els usuaris sentin una connexió amb l’artista i 

la seva obra. 
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3. Planificació 

La planificació és una part molt important en qualsevol projecte, ja que ens 

permet assolir tots els nostres objectius de forma eficaç i amb temps suficient 

per resoldre les possibles complicacions que puguin anar sorgint durant el 

procés. 

En aquest cas, per culpa de les dificultats viscudes tant per problemes de salut 

com per la finalització dels estudis, he decidit mostrar tota la temporalització de 

com s’han acabat executant les diferents tasques realment, no basant-me en els 

supòsits inicials. 

 

3.1. Etapes de producció 

A continuació, seria recomanable fer un llistat de les etapes per les quals passarà 

el procés de desenvolupament del portal web. Així posteriorment podrem donar-

los certa temporalització i calcular l’abast de tot el projecte. 

Etapa 0: Presa de contacte 

Tinc les primeres reunions amb l’artista i la meva tutora, amb qui definim l’abast 

del projecte. També se’m donen uns estudis preliminars que ampliaré 

posteriorment, en els que s’ha analitzat la competència, s’ha fet una enquesta i 

s’han determinat uns continguts que es volen tenir al lloc web. 

Etapa 1: Anàlisi de requisits 

Amplio els estudis que se m’han proporcionat, també afegint una anàlisi de 

l’audiència i fent un card sorting per organitzar els continguts del portal web en 
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categories. Decideixo quines eines utilitzaré durant el projecte i consulto amb 

l’artista qüestions sobre el disseny i els colors del lloc web.  

El meu pare, que és fotògraf, realitza una sessió fotogràfica a l’artista a la 

Diputació de Lleida, on hi ha una de les seves obres. D’aquesta manera tindrem 

contingut de qualitat per generar elements de decoració. 

Etapa 2: Prototipat 

Creo l’estructura de la web a nivell bàsic, tenint en compte les seves diferents 

funcionalitats. A continuació faig un prototip d’alta fidelitat i el desplego en la 

plataforma web que vam considerar utilitzar inicialment. En fem una mostra en 

viu per l’artista i altres persones implicades en el projecte, i posteriorment aplico 

els canvis proposats. 

Etapa 3: Implementació 

Finalment decideixo no utilitzar la plataforma mencionada abans per crear el 

portal web de l’artista, ja que té moltes limitacions. La implemento emprant 

diferents llenguatges informàtics, perquè m’ofereixen més capacitat de 

personalització i em permeten desenvolupar millor les meves idees, a més a més 

de resultar més pràctic a l’hora d’aplicar modificacions. 

Etapa 4: Avaluació 

Faig diferents tipus d’avaluacions del lloc web, tant pel que fa a la usabilitat com 

a l’accessibilitat. Aplico les correccions necessàries partint dels resultats 

d’aquestes proves. 

Etapa 5: Tancament del projecte 
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Finalitzo el projecte plantejant possibles millores a aplicar en el portal web en el 

futur i escric la documentació de tot el procés realitzat amb les notes que he 

anat prenent durant tot el desenvolupament. 

 

3.2. Cronograma 

Un cop tenim les necessitats tant tècniques com humanes i les etapes de 

producció desglossades, cal organitzar en una línia temporal que es procurarà 

seguir durant el projecte les diferents tasques a realitzar. 

La temporalització del cronograma comença a l’agost de l’any 2021 i finalitza el 

juliol de 2022. Per fer-lo he utilitzat un Diagrama de Gantt, creat amb l’eina Canva. 

(https://www.canva.com/es_es/) 

 

Fig. 2. Tasques dels mesos d’agost de 2021 fins a novembre de 2021. 
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Fig. 3. Tasques dels mesos de desembre de 2021 fins a març de 2022. 

 

Fig. 4. Tasques dels mesos d’abril de 2022 fins a juliol de 2022. 
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4. Anàlisi de requisits 

L’anàlisi de requisits és el primer pas a seguir segons el Model de Procés de 

l'Enginyeria de la Usabilitat i l’Accessibilitat per desenvolupar un sistema 

interactiu.  

Aquest consisteix a recollir i analitzar informació que pugui ser rellevant pel 

desenvolupament del producte que volem crear, tenint sempre en compte les 

necessitats dels usuaris que l’utilitzaran. 

 

Fig. 5. MPIu+a, fase d’anàlisi de requisits. 

  



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 24 
 

4.1. Anàlisi de webs 

Per tal de determinar la línia de disseny que caldria seguir durant el projecte, es 

va fer una anàlisis juntament amb l’artista de diferents portals web del món de 

l’art, tant de fundacions, com de museus i galeries.  

D’aquesta anàlisi en vam extreure alguns elements que ens agradaria incorporar 

al nostre portal web, així com d’altres que trobem que dificulten l’experiència 

d’usuari. 

Per fer la tria es va posar un fort èmfasis en aquelles pàgines web que tenen una 

galeria d’imatges per visualitzar les col·leccions d’obres d’art de les que disposen, 

ja que és un dels elements importants per al nostre client. 

Els portals web analitzats són els següents: 

• Fundació Tàpies 

• La Tallera. Fundació D.A. Siqueiros 

• Museu Nacional d’Art de Catalunya 

• Le Gallerie degli Uffizi 

• La Galleria dell’Accademia di Firenze 
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4.1.1. Fundació Antoni Tàpies  

Portal web de la Fundació Antoni Tàpies, organització creada el 1984 per l’artista 

Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art 

modern i contemporani (Fundació Antoni Tàpies, s. d.). 

(https://fundaciotapies.org/) 

 

Fig. 6. Portada del lloc web de la Fundació Antoni Tàpies. 

Aspectes positius:  

- Disposa de vàries opcions d’idioma. 

- Barra de navegació senzilla amb subapartats que es despleguen per cada 

element. 

- Et mostra un avís per acceptar les galetes a l’entrar. 

Aspectes negatius: 

- La seva portada és poc impactant. 

- La pàgina d’inici no té cap indicació per moure el cursor cap avall i accedir 
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a diversos continguts i crèdits. 

- La visualització de les obres no ens és agradable. 

 

Fig. 7. Menú desplegable, Fundació Antoni Tàpies. 

 

Fig. 8. Visualització d’una obra, Fundació Antoni Tàpies. 
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4.1.2. Sala de Arte Público Siqueiros - La Tallera 

Portal web del museu públic d’art contemporani del pintor David Alfaro Siqueiros, 

que compta amb una exhibició permanent de murals de l’artista, a més a més 

d’un programa d’exposicions temporals, visites guiades i tallers (SAPS, s.d.). 

(http://saps-latallera.org/) 

 

Fig. 9. Portada del lloc web SAPS - La Tallera. 

Aspectes positius:  

- Portada amb imatge impactant acompanyada d’un titular. 

- Estètica interessant, amb un bon ús de tipografies i imatges. 

- En l’apartat de continguts hi ha fletxes en moviment que ens conviden a 

continuar baixant per la pàgina. 

Aspectes negatius: 

- La pàgina d’inici no té cap indicació per moure el cursor cap avall i accedir 

al footer. 
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- Els continguts mostren un desordre jeràrquic, en el que les exposicions 

destaquen sobre la resta de l’estructura. 

- Els textos sobre les imatges tenen massa poc contrast amb aquestes. 

- La mida d’alguns textos és molt petit, dificultant la lectura. 

 

Fig. 10. Text sobre imatge, SAPS - La Tallera. 

 

Fig. 11. Footer, SAPS - La Tallera. 
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Fig. 12. Fletxa per continuar cap avall, SAPS - La Tallera.  
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4.1.3. Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Portal web del Museu Nacional d'Art de Catalunya casa de grans col·leccions de 

pintura mural romànica, dels artistes més representatius del modernisme català, 

d’art gòtic, de grans pintors europeus del Renaixement i Barroc, i de fotografia 

(Museu Nacional d’Art de Catalunya, s. d.). 

(https://www.museunacional.cat/) 

 
Fig. 13. Portada del lloc web del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

Aspectes positius:  

- La pàgina d’inici mostra en la pantalla tots els elements sense haver de fer 

scroll, incloent-hi el footer. 

- La portada consisteix en un banner dinàmic amb imatges atractives. 

- Quan despleguem cada element de la barra de navegació, els submenús 

es mostren en una banda en la qual també se’ns dona la possibilitat 

d’entrar a un contingut destacat. 

- Cada obra té la seva fitxa individual amb enllaços a obres relacionades. 
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Aspectes negatius: 

- A la pàgina d’inici hi ha un menú inferior que es fa gran en passar el cursor 

per sobre, però no ho fa de manera suau, resulta estrany. 

 

Fig. 14. Menú desplegable, MNAC. 

 

Fig. 15. Visualització d’una obra, MNAC. 
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4.1.4. Le Gallerie degli Uffizi 

Portal web de les Galeries dels Uffizi, tres museus connectats que contenen 

col·leccions d’art, preciosos objectes artesans, llibres i plantes pertanyents a les 

famílies Mèdici, Habsburg-Lorena i Savoia, formant un dels més importants i 

visitats centres de cultura del món (Le Gallerie degli Uffizi, s.d.). 

(https://www.uffizi.it/) 

 

Fig. 16. Portada del lloc web de Le Gallerie degli Uffizi. 

Aspectes positius: 

- Disposa de vàries opcions d’idioma i enllaços a les xarxes socials. 

- Pàgina d’inici senzilla però atractiva, amb una imatge fixa impactant. 

- Capçalera amb logotip a l’esquerra. 

- Quan visualitzem un element de la galeria, podem veure a la part inferior 

una banda amb miniatures que fan d’enllaç a la resta d’obres de la sèrie a 

la qual aquesta pertany. 
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Aspectes negatius: 

- Cap pàgina té indicació per moure el cursor cap avall i accedir als 

continguts. 

- Les pàgines són molt llargues, dificultant arribar al footer. 

 

Fig. 17. Apartat de notícies, Le Gallerie degli Uffizi. 
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Fig. 18. Visualització d’obres, Le Gallerie degli Uffizi. 

 

Fig. 19. Footer, Le Gallerie degli Uffizi. 
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4.1.5. La Galleria dell’Accademia di Firenze 

Portal web de la Galleria dell’Accademia di Firenze, museu on podem trobar 

algunes de les col·leccions de pintura i escultura més importants del món, com 

peces de Michelangelo, Lorenzo Bartolini i Luigi Pampaloni, a més a més 

d’instruments musicals pertanyents als Grans Ducs de Toscana, Medici i Lorena 

(Galleria dell’Accademia di Firenze, s.d.). 

(https://www.galleriaaccademiafirenze.it/) 

 

Fig. 20. Portada del lloc web de la Galleria dell’Accademia di Firenze. 

Aspectes positius: 

- Portada amb una imatge dinàmica molt impactant. 

- Resulta molt elegant visualment. 

- Disposa d’un Chatbot (bot conversacional) per resoldre qualsevol dubte. 

Aspectes negatius: 

-  La pàgina d’inici no té cap indicació per moure el cursor cap avall i accedir 



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 36 
 

al footer. 

- La forma en què la capçalera canvia de gran a petita quan ens movem cap 

avall per les pàgines o quan posem el cursor a sobre, resulta estranya. 

 

Fig. 21. Chatbot, Galleria dell’Accademia di Firenze. 

 

Fig. 22. Capçalera comprimida, Galleria dell’Accademia di Firenze. 
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Fig. 23. Visualització d’una obra, Galleria dell’Accademia di Firenze. 



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 38 
 

4.1.6. Conclusions 

Després de veure tots aquests llocs web, he recopilat un llistat d’elements que 

m’agradaria introduir en el projecte pel seu valor en estètica i/o en usabilitat: 

• Disposar de vàries opcions d’idioma. 

• Tenir una barra de navegació senzilla amb subapartats que es despleguen 

per cada element. 

• Desenvolupar una pàgina d’inici amb imatges impactants, possiblement en 

un banner o carrusel. 

• Donar alguna pista a l’usuari de què en una pàgina cal baixar per veure 

més informació. 

• Donar a cada obra la seva fitxa individual amb enllaços a obres 

relacionades. 

• Mostrar enllaços a les xarxes socials de l’artista. 

• Quan hàgim d’obrir una imatge en una galeria, mostrar a la part inferior 

miniatures que fan d’enllaç a altres imatges relacionades. 
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4.2. Anàlisi de l’audiència 

Dins de l’anàlisi de requisits, és important saber qui són els possibles visitants que 

accediran el lloc web i com es comporten aquests, cosa que descobrirem 

mitjançant l’aplicació de diferents tècniques de disseny de l’experiència d’usuari.  

 

4.2.1. Perfils d’usuari 

Primer de tot, definiré els perfils d’usuari de les persones que visitaran el portal 

web de l’artista. Per poder determinar els diferents segments, caldria fer una 

hipòtesi sobre quins són els motius que podrien portar a algú a visitar-lo: 

• Saber més sobre en Josep Minguell. 

• Saber més sobre el seu pare. 

• Conèixer la tècnica que utilitza. 

• Visualitzar o saber detalls sobre la seva obra. 

• Voler visitar alguna de les obres físicament. 

També és important plantejar la demografia d’aquests usuaris. Com que no tinc 

accés a les analítiques de les xarxes socials d’en Josep, que em donarien algunes 

pistes sobre qui les visita, faré alguns supòsits partint de tot allò que coneixem 

sobre ell (on va néixer, quin és el seu ofici, quin tipus de gent es mou en entorns 

artístics com el seu, etc.): 

• Localització: Principalment Catalunya, on hi ha la majoria de les obres de 

l’artista, i Tàrrega, d’on són el seu pare i ell.  

• Llengua: Català i castellà. 

• Edat: Qualsevol a partir de l’adolescència. 

• Gènere: Qualsevol. 
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• Estudis/ocupació: Podria ser qualsevol, però destaquem aquells estudis i 

professions relacionades amb l’art i el disseny. 

• Nivell econòmic: Classe mitjana a alta. 

Tenint tots aquests elements en compte, he establert quatre perfils d’usuari: 

• Perfil d’usuari 1: Adolescent/Adult jove (16 - 29 anys) que està cursant 

estudis relacionats amb l’art. 

• Perfil d’usuari 2: Adult (20 - 85 anys) que té algun tipus de relació amb 

l’artista i/o el seu pare. 

• Perfil d’usuari 3: Adult (20 - 65 anys) que aprecia el món de l’art o hi 

treballa i vol contactar amb l’artista. 

• Perfil d’usuari 4: Adult (20 - 85 anys) que vol conèixer l’obra de l’artista, o 

l’ha visitat i en vol saber més. 
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4.2.2. User Personas 

A partir dels perfils d’usuari establerts, he creat una User Persona per cadascun 

d’ells. User Persona és un concepte usat molt sovint en el disseny de 

l’experiència d’usuari, i consisteix a crear un personatge fictici arquetípic que 

representaria cada grup de possibles usuaris o clients, en aquest cas, del nostre 

lloc web. 

• Perfil d’usuari 1: Adolescent/Adult jove (16 - 29 anys) que està cursant 

estudis relacionats amb l’art. 

En aquest perfil trobem a la Silvia Simón, una jove estudiant de Belles Arts a 

Barcelona que necessita trobar informació d’un pintor muralista per un projecte 

que li han manat en una assignatura del grau. 

 

Fig. 24. Silvia Simón, Perfil d’usuari 1.  
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• Perfil d’usuari 2: Adult (20 - 85 anys) que té algun tipus de relació amb 

l’artista i/o el seu pare. 

En el segon perfil tenim a en Pere Solé, un pare que busca plans per fer una 

escapada de cap de setmana amb la seva família. En ser de Tàrrega, ciutat natal 

d’en Josep Minguell, ha pensat que seria interessant visitar i conèixer les seves 

obres. Per fer-ho, necessita saber les seves ubicacions. 

 

Fig. 25. Pere Solé, Perfil d’usuari 2.  
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• Perfil d’usuari 3: Adult (20 - 65 anys) que aprecia el món de l’art o hi 

treballa i vol contactar amb l’artista. 

A continuació veiem a la Clara Roca, una comissària d’art de París originària de 

Catalunya que vol fer una exposició per donar a conèixer els seus orígens a 

l’entorn en el qual viu. Vol contactar amb en Josep Minguell, ja que considera 

que seria un candidat ideal per participar-hi. 

 

Fig. 26. Clara Roca, Perfil d’usuari 3.  
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• Perfil d’usuari 4: Adult (20 - 85 anys) que vol conèixer l’obra de l’artista, o 

l’ha visitat i en vol saber més. 

Finalment, trobem a en Jaume Ortís, un fuster lleidatà. Després de conèixer els 

darrers guardonats amb la Creu de Sant Jordi en veure un telenotícies català té 

curiositat per veure l’obra d’un dels representants de l’àmbit artístic, en aquest 

cas, en Josep Minguell. 

 

Fig. 27. Jaume Ortís, Perfil d’usuari 4.  
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4.3. Enquestes 

També se’m va proporcionar una petita enquesta a tretze participants, tots ells 

de l’entorn de l’artista, amb la intenció de conèixer els seus interessos respecte 

als continguts del lloc web i el format d’aquests.  

El format general de les preguntes era de resposta tancada, donant unes 

opcions predefinides. Com a excepció hi havia una darrera pregunta per oferir a 

l’usuari la possibilitat de fer suggerències. 

El contingut de l’enquesta i les seves respostes es poden trobar en l’annex I. 

 

4.3.1. Conclusions 

Analitzant les respostes vaig poder veure, en primer lloc, que hi ha un interès 

majoritari per conèixer a fons tant les obres i la seva localització, com de l’artista i 

la seva trajectòria. 

També destaca el desig de visualitzar les obres en alta qualitat, amb explicacions 

detallades sobre tots els seus aspectes, i fins i tot l’opinió de l’artista envers 

cadascuna d’elles. 

A més a més es pot observar que, tot i que en general no hi ha massa 

preferències sobre el format dels continguts, l’àudio és el menys valorat en 

aquest context. 

Finalment, un usuari comenta que seria interessant implicar a la comunitat de 

l’entorn de l’artista, per afegir una capa extra d’interacció amb les obres. 
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5. Disseny 

El disseny és la segona fase del model de procés de l'Enginyeria de la Usabilitat i 

de l'Accessibilitat, a la que arribem un cop tenim informació necessària per poder 

modelar el nostre producte. És important que en aquesta etapa definim com serà 

el lloc web estructuralment i gràficament. 

 

Fig. 28. MPIu+a, fase de disseny. 
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5.1. Arquitectura de la informació 

L’arquitectura de la informació és la disciplina que determina l’estructura que se 

segueix per organitzar i mostrar la informació de manera que sigui útil. Per poder 

dissenyar un lloc web, hem de tenir ben definides les funcions que volem que els 

usuaris que el visitin puguin realitzar. 

Dins dels estudis previs que se’m van proporcionar en les primeres reunions amb 

l’artista, hi havia un esquema amb els continguts següents:

• Actualitat 

• El llegat 

• La pintura mural al fresc 

• Mapa de murals / Rutes 

• Els murals 

• Catàleg de projectes 

• Jaume Minguell 

• Josep Minguell 

• Documents 

• La diputació de Lleida 

• Santa Maria de l’Alba de 

Tàrrega 

• Participa / Xarxes 

• Contacta 

• Publicacions

 

Fig. 29. Esquema de continguts del lloc web. 
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5.1.1. Card Sorting 

Un cop vist aquest esquema de continguts, calia organitzar-los de la millor 

manera per tal que els usuaris els trobin intuïtivament en navegar pel portal web. 

Per això vaig decidir fer una sessió d’ordenació de targetes (Card Sorting), una 

tècnica de disseny de l’experiència d’usuari mitjançant la qual un grup de 

persones agrupen els continguts en categories, i a partir dels resultats podem 

saber com estructurar la informació per construir una navegació eficient.  

Vaig crear l’estudi mitjançant UXtweak, una plataforma freemium d’eines per la 

recerca en l’àmbit de l’experiència d’usuari. 

(https://www.uxtweak.com/) 

Per fer-ho, vaig col·locar cada element de l’esquema de continguts amb la seva 

descripció en una targeta, i vaig proporcionar-los-hi possibles categories que 

vaig considerar adients en les que agrupar les targetes. 

 

Fig. 30. Previsualització de l’estudi de Card Sorting. 
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Cada usuari va haver d’agrupar les targetes de la forma que cregués més 

adequada, tenint la possibilitat de crear noves categories si era necessari. 

En aquest cas, la sessió va estar formada per vuit participants, la meitat homes i 

l’altra meitat dones, d’edats compreses entre els vint-i-dos i els seixanta-cinc 

anys. 

 

5.1.2. Resultats 

La plataforma UXtweak facilita diferents eines d’anàlisi dels resultats del Card 

Sorting. Les que m’han resultat més útils i entenedores, han estat les següents: 

Dendograma 

El dendograma ajuda a entendre quines agrupacions de targetes tenen un acord 

més fort, mostrant quina proporció dels participants està d'acord amb certes 

agrupacions de targetes. 

Les targetes es mostren a la part esquerra de cada dendrograma, mentre que 

l'eix de la part superior mesura el nivell d'acord entre els participants. Els grups 

més propers a l'esquerra indiquen que més participants estaven d'acord amb 

aquesta agrupació. 

Concretament, he analitzat el dendograma de tipus BMM (Best Merge Method o 

millor mètode de combinació), ja que és el més recomanat per sessions amb 

menys de trenta participants. 
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Fig. 31. Dendrograma dels resultats. 

A partir d’aquest, podem veure que les agrupacions de targetes més 

recomanades són les següents:  

• Targetes relacionades amb l’artista i la seva tècnica artística: “Josep 

Minguell”, “Jaume Minguell”, “La pintura mural al fresc” i “El llegat” 

• Targetes relacionades amb les obres de l’artista: “La diputació de Lleida”, 

“Santa Maria de l’Alba de Tàrrega”, “Catàleg de projectes” i “Els murals”. 

• Targetes que impliquen certa interacció per part de l’usuari: “Participa / 

Xarxes”, “Documents”, “Contacta” i “Mapa de murals / Rutes” 

• Actualitat 

• Publicacions 

  



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 51 
 

Quadrícula d'estandardització 

Aquesta eina mostra la distribució de les targetes entre les categories 

estandarditzades definides. Cada cel·la de la taula mostra el nombre de vegades 

que s'ha ordenat una targeta a la categoria corresponent. 

 

Fig. 32. Quadrícula d'estandardització dels resultats. 

Podem observar que, evidentment, tothom ha coincidit en associar les targetes 

“Actualitat” i “Publicacions” amb les categories que tenen el seu mateix nom. 

També veiem que la majoria d’usuaris intenten sempre que poden evitar crear 

categories noves. En aquest cas, respecte de les columnes de “Taller”, 

“Publicacions” i “Extres”, hi ha moltes targetes que s’han associat a elles només 

per una persona, la qual cosa resulta si més no curiosa. 

Finalment, arribo a la conclusió de què el contingut de les targetes no deu haver 

set prou entenedor pels participants, ja que esperava uns resultats més unificats. 
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5.1.3. Classificació final 

Tenint en compte les agrupacions recomanades pel dendrograma i les 

observacions fetes tant per mi mateixa com per l’artista en reunions posteriors, la 

classificació final dels continguts del portal web serà la següent: 

● Taller 

○ Josep Minguell 

○ Jaume Minguell 

○ La pintura mural al fresc 

○ El llegat 

● Obres 

○ Projectes 

■ La diputació de Lleida 

■ Santa Maria de l’Alba de Tàrrega 

○ Mapa 

● Extres 

○ Participa / Xarxes 

○ Descàrregues (anteriorment “Documents”) 

● Actualitat 

● Publicacions 

● Contacta 
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5.2. Color 

Els color i l’ús que en fem en qualsevol producte és de gran importància, tant pel 

seu valor estètic, com per l’afectació funcional que pot tenir en la persona que 

utilitzi.  

En aquest cas, partim d’una tria de colors feta per en Josep Minguell, basada en 

la policromia de la seva obra. 

 

Fig. 33. Esquema de colors fet per l’artista. 

Colors principals: Aquells que defineixen i donen personalitat al portal web. La 

funció principal d’aquests colors és accentuar. En aquest apartat tindríem un 

color vermell ataronjat, en una versió una mica dessaturada i no excessivament 

brillant. 

Colors complementaris: Grups de colors amb la riquesa suficient per funcionar a 

l’hora de crear aplicacions tals com il·lustracions, fotografies o generar colors de 

fons. Aquests seran principalment tota la gama cromàtica que podem trobar en 

les obres de l’artista (tons terra, verds, taronges, grocs i vermells) i tonalitats de 

gris. 
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Colors tipogràfics: Els colors que es troben en els textos escrits, que en aquest 

cas seran el negre i el blanc. 

Tots aquests colors ens aportaran al lloc web diferents característiques 

psicològiques: la singularitat, impacte i calidesa del taronja; la llum i la connotació 

valuosa d’un groc tirant a daurat; l’objectivitat i minimalisme del blanc i el negre; 

l’adaptabilitat del gris i la relació amb la natura del verd (Heller, 2007). 

A continuació podem veure una paleta dels colors seleccionats per la realització 

del portal web amb els seus codis hexadecimals. Aquesta ha estat creada 

mitjançant l’eina Adobe Color. 

(https://color.adobe.com/es/create/color-wheel) 

 

Fig. 34. Paleta de colors amb codis hexadecimals. 
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5.3. Tipografia 

La tria de tipografia és molt important, ja que donarà l’estil a tots els caràcters, 

símbols i números del nostre lloc web. Si aquesta és l’adequada, el procés de 

lectura i l’experiència d’usuari seran més fàcils i fluids. 

Donat que necessitem una tipografia per visualitzar per pantalla, en triarem una 

de tipus sans-serif o de pal sec, que és el més llegible en aquest cas. Es 

caracteritza per l'absència de remats i ornaments en els seus extrems, i com a 

exemples tindríem Helvetica, Arial o Verdana. 

 

Fig. 35. Comparació entre una tipografia amb serif i una de pal sec. 

Per millorar el bon rendiment i funcionament de la web, he escollit triar una única 

tipografia per tot el contingut, que en aquest cas serà “Raleway”. Ha estat 

important tenir en compte que la puguem trobar dins de Google Fonts, llibreria 

que explico a l’apartat d’implementació del lloc web, que ens permetrà aplicar-la 

de manera senzilla i amb diferents opcions d'accessibilitat. 
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6. Prototipat 

El prototipat és la fase del Model de Procés de l'Enginyeria de la Usabilitat i 

l’Accessibilitat que consisteix en crear sistemes que simulen el producte final 

que estem dissenyant.  

 

És recomanable fer vàries iteracions d’aquesta fase des del principi del 

desenvolupament de qualsevol projecte, per evitar anar arrossegant errors que 

podrien ser difícils de solucionar després de passar per la implementació. 

 

Fig. 36. MPIu+a, fase de prototipat. 
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6.1. Wireframe 

Un wireframe és una guia visual utilitzada en el procés de prototipat que 

representa l’esquelet de les interfícies d’allò que estem dissenyant. Aquest 

esquelet sol mostrar el disseny esquemàtic de la interfície, sense característiques 

de detall com colors, imatges o estils tipogràfics. L’atenció se centra 

principalment en la funcionalitat, el comportament i la disposició dels continguts 

(Granollers, 2014). 

Per desenvolupar-lo he fet servir Figma, una eina gratuïta de disseny d’interfícies, 

llançada al públic l’any 2015 per Evan Wallace i Dylan Field. Principalment basada 

en la web, tot i que també té aplicacions per escriptori i dispositius mòbils, és 

ideal pel treball col·laboratiu (Figma, s.d.). 

He escollit aquesta eina per una part perquè l’hem utilitzat sovint durant el grau i 

ja la conec bastant bé, i per l’altra perquè realment té una gran varietat de 

funcionalitats, permetent fer diferents fases del projecte en un mateix software. 

Per facilitar-me la feina de disseny he utilitzat un kit d’elements compatibles amb 

Figma anomenat Greyhound Flowcharts 2. El kit l’ha creat Craftwork, un equip de 

dissenyadors i desenvolupadors front-end que ofereixen recursos d'alta qualitat 

per a dissenyadors i creatius. 

(https://greyhound.design/) 
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Fig. 37. Plantilles del kit Greyhound Flowcharts 2 a la interfície de Figma. 

M’he centrat en desenvolupar les pàgines del web que considero que són més 

importants o que poden repetir-se, que en aquest cas han set una pàgina d’inici, 

una de continguts, una centrada en mostrar les obres de l’artista, una de 

formulari i una pel mapa interactiu. Totes elles tenen capçalera, barra de 

navegació i footer. 

 

Fig. 38. Wireframe del portal web, figma. 
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6.2. Prototip d’alta fidelitat 

En una segona iteració del procés de prototipat, vaig desenvolupar un prototip 

d’alta fidelitat, és a dir, que representa el producte que estem dissenyant de 

forma més detallada i similar a la creació final. 

Per dur aquesta tasca a terme, vaig fer ús de Wix, una plataforma freemium de 

creació de llocs web mitjançant un editor intuïtiu, que permet fer el seu disseny i 

edició sense necessitat de tenir coneixements de programació (Wix, s.d.). 

 

Fig. 39. Interfície de Wix. 

Aquesta opció era la que se’m va proposar en un principi per fer el portal web, ja 

que tenia una construcció, manteniment i servei d’allotjament senzills i 

econòmics.  

Un cop arribada aquesta fase, després de crear vàries pàgines, em vaig adonar 

que les seves funcionalitats eren massa bàsiques donats els objectius que 

pretenia assolir, sobretot pensant en l’aspecte de la territorialitat de les obres. 
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Fig. 40. Vista prèvia de la pàgina d’inici, Wix. 

 

Fig. 41. Vista prèvia de la pàgina “Mapa”, Wix. 
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7. Implementació 

La implementació és la fase del Model de Procés de l'Enginyeria de la Usabilitat i 

l’Accessibilitat on finalment construïm el producte, mitjançant la infraestructura, 

programari i llenguatges informàtics adients. 

 

Fig. 42. MPIu+a, fase d’implementació. 
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7.1. Programes, llibreries i frameworks 

7.1.1. Adobe Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver és una aplicació informàtica de desenvolupament de llocs i 

aplicacions web, propietat de l’empresa de software d’Adobe Inc., mare d’altres 

grans productes de disseny com Adobe Photoshop o Adobe Illustrator (Adobe 

Inc., s.d.). 

Un dels grans avantatges que aquesta em proporciona és el fet de tenir-la ja 

connectada a un servidor web de la propietat de l’empresa familiar i usar-la com 

a client FTP (File Transfer Protocol) per col·locar-hi els diferents documents. 

 

Fig. 43. Interfície d’Adobe Dreamweaver. 
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7.1.2. Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop és un programari de disseny gràfic, també propietat d’Adobe 

Inc., que permet, entre moltes altres possibilitats, l’edició de fotografies i la 

creació d'il·lustracions en 3D, pintures i gràfics (Adobe Inc., s.d.). 

En el projecte he utilitzat aquest software per l’edició i retoc de les imatges que 

apareixen en moltes parts del portal web, sobretot per equilibrar i igualar les 

tonalitats de color i la lluminositat de totes les fotografies, per la millora 

d’imatges no professionals (fetes amb mòbil o amb qualitat no massa alta), i per 

la modificació de mides i proporcions. 

 

Fig. 44. Interfície d’Adobe Photoshop. 
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7.1.3. Bootstrap 

Bootstrap és un framework (entorn de treball) de codi obert dirigit a la 

construcció del front end, la capa visual amb la qual l’usuari interactua, del 

desenvolupament web. Gràcies a aquest podem crear llocs web responsive, que 

s’adapten a diferents tipus de dispositiu, i completament personalitzats. 

Aquesta biblioteca multiplataforma ofereix plantilles de disseny predefinides que 

ja tenen part de codi HTML, CSS i JavaScript per incorporar a qualsevol lloc web 

una gran varietat d’elements com capçaleres, botons o carrusels d’imatges. 

En el portal web de l’artista s’utilitza la versió 3.3.4., que és la que ja tenia als 

arxius base de projectes que he fet anteriorment, però cal mencionar que 

actualment existeix la versió 5.2.0. i seria convenient actualitzar-la en el futur. 

 

Fig. 45. Portal web de Bootstrap. 
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7.1.4. jQuery 

jQuery és una llibreria multiplataforma, lliure i de codi obert, del llenguatge de 

programació JavaScript. Aquesta fa més simples i fàcils coses com la interacció i 

manipulació de fitxers HTML, la gestió d’esdeveniments o el desenvolupament 

d’animacions (OpenJS Foundation, s.d.). 

Gràcies a jQuery, he pogut incorporar al portal web de l’artista certs elements 

com finestres emergents o barres de desplaçament personalitzades. 

 

Fig. 46. Portal web de jQuery. 
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7.1.5. Google Fonts 

Google Fonts és una llibreria de tipografies de codi obert que, mitjançant la seva 

API (Application Programming Interface), permet incorporar-les al teu codi HTML 

i visualitzar-les en qualsevol navegador de forma eficient (Google Fonts, s.d.).  

Com ja he explicat anteriorment, en aquest lloc web faig servir la tipografia 

“Raleway”. 

 

Fig. 47. Tipografia “Raleway” a Google Fonts. 
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7.2. Llenguatges: 

Per tal de crear el portal web, he utilitzat els llenguatges de programació 

següents: 

• PHP 

• HTML 

• CSS 

• JavaScript 

En els pròxims apartats, veurem una petita explicació de cadascun d’ells i els 

usos que n’he fet durant el procés d’implementació.  

Als annexos II i III s’hi troben, respectivament, la descripció d’una pàgina tipus que 

utilitza HTML, PHP i JS, i la descripció d’una fulla d’estil CSS. 
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7.2.1. HTML 

HTML (HyperText Markup Language) és el llenguatge que s’usa per definir el 

significat i l’estructura d’una pàgina web. Aquest fa servir etiquetes per 

diferenciar elements diferents, com text, enllaços o imatges, i mostrar-los al 

navegador. (MDN contributors, s.d.) 

En aquest cas s’utilitza l’última versió estable d’aquesta tecnologia, que és 

HTML5. 

 

Fig. 48. Exemple de codi HTML del portal web. 
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7.2.2. PHP      

PHP (acrònim recursiu de Php: Hypertext Preprocessor, on Php significa Personal 

Home Page Tools) e ́s un llenguatge de programació interpretat i de codi obert, 

utilitzat per al desenvolupament web. El seu codi és executat al servidor web, on 

és guardat el script, fent que el client només rebi el seu resultat. (The PHP Group, 

s.d.) 

Amb aquest llenguatge podem generar pàgines amb continguts dinàmics, 

recopilar dades de formularis o rebre i enviar cookies. 

També resulta molt interessant pel seu suport a un gran ventall de gestors de 

bases de dades. En aquest projecte encara no ho he implementat per la manca 

de continguts, fet que m’ha dut a posar-los a la banda de l’HTML.  

En el portal web, he utilitzat PHP per crear el visor d’obres, que consisteix en una 

sèrie d’imatges que, en fer clic sobre elles, et porten a la fitxa tècnica de cada 

obra que representen, que també conté miniatures de la resta de peces i 

enllaços a aquestes. 

 

Fig. 49. Visor d’obres, Taller Minguell. 
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Fig. 50. Imatge i fitxa d’una obra, Taller Minguell. 

 

 

Fig. 51. Enllaços i miniatures de la fitxa d’obra, Taller Minguell. 

A continuació, veurem l’explicació del seu codi, també disponible a l’annex II. Per 

fer-ho més entenedor, seguirem la llegenda de colors següent: 

- Comentaris explicadors, en gris. 

- Llenguatge HTML, en blau. 

- Llenguatge PHP, en verd. 

- Text de la pàgina, en negre. 
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<!-- Aquí tenim part del codi PHP de la pàgina. Primer 
capturem, si existeix, el contingut de la variable $tag. També 
hi definim el total d'imatges. Si l'element $tag és buit, el 
seu contingut passa a ser 0. Si el contingut de $tag és zero, 
voldrà dir que venim d'una altra pàgina i ensenyem un text de 
benvinguda --> 
   
   <? $tag = $_GET["tag"]; 
   $totalfotos = 3; 
   if (empty($tag)) { $tag=0; } 
   if ($tag==0) { 
   ?> 

<p><span class="cau">Lorem ipsum</span> 
[...]ullamcorper.</p> 

<p>Suspendisse lacinia[...]vehicula.</p> 
   
<!-- En canvi, si la variable $tag és igual a 1, voldrà dir 
que l'usuari vol veure la primera imatge amb el seu text 
corresponent i li ensenyem, i així successivament per totes 
les imatges. Tot això seria millor si el contingut fos en una 
base de dades i poguéssim fer crides a aquesta. Llavors, en 
lloc de fer anar tants "if's", podríem utilitzar un bucle i 
tot el codi seria més elegant. Això es podrà fer quan la 
pàgina tingui un allotjament definit. --> 
    
   <? 
   } 
   else if ($tag==1){ 
   ?> 

<h3>AJUNTAMENT DE TÀRREGA (l’Urgell) - 
2014</h3> 

    <p>&nbsp;</p> 
   
<!-- Els <div> de tipus "row" o "col-XX-XX" formen part del 
framework de Bootstrap. El <div> "row" indica una fila, i els 
<div> amb diferents classes de col-XX-XX ens indiquen quantes 
columnes inclou aquesta divisió. En aquest cas concret, estem 
dient que si el dispositiu és gran (lg, large), aquesta 
divisió hauria de formar-se en 3 columnes (de les 12 que ens 
marca Bootstrap per cada <div> "row"); en canvi, si el 
dispositiu es petit (sm, small), aquesta divisió serà només de 
2 columnes. -->   
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<div class="row"> 
<div class="col-lg-3 col-sm-2"> 

<p>Mural del tri centenari: 
[...] repressions.</p> 
</div> 

   <? 
   } 
   else if ($tag==2){ 
   ?> 

<h3>AJUNTAMENT DE TÀRREGA (l’Urgell) - 
2014</h3> 

    <p>&nbsp;</p> 
    <div class="row"> 

<div class="col-lg-3 col-sm-2"> 
<p>Mural del tri centenari: 

[...] repressions.</p> 
</div> 

   <? 
   } 
   else if ($tag==3){ 
   ?> 

<h3>AJUNTAMENT DE TÀRREGA (l’Urgell) - 
2014</h3> 

    <p>&nbsp;</p> 
    <div class="row"> 

<div class="col-lg-3 col-sm-2"> 
<p>Mural del tri centenari: 

[...] repressions.</p> 
</div> 

<? 
} 
?> 

 
<!-- Ara mostrem la imatge depenent de quin sigui el contingut 
de la variable $tag. Si és diferent de zero ensenyem la 
imatge, si no, no. Si el dispositiu és gran, aquesta divisió 
serà de 9 columnes, i si és petit, de 10. En el cas que la 
variable $tag sigui menor que 10, escrivim un 0, perquè els 
noms de les imatges els tenim amb 01, 02... 09. Si és major o 
igual a 10 ja no tenim aquest problema. --> 
   

<? if ($tag!=0) {?> 
<div class="col-lg-9 col-sm-10"> 
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<p><img 
src="../img/grans/estudimural-<? if 
($tag < 10) {echo "0";} echo $tag; 
?>.jpg" alt="&copy; Minguell" 
class="img-responsive" /></p> 
</div> 

</div> 
   
<!-- La part final d'aquesta secció és els enllaços "Següent" 
i "Anterior", que també ajuden a la usabilitat i la facilitat 
en la navegació d'aquesta secció. Si la variable $tag és 
diferent de 1, ensenyem el vincle "anterior" amb la variable 
menys una unitat. Quan és igual a 1, és a dir, la primera 
imatge, no ens cal anar a l'anterior perquè no n'hi ha. Si la 
variable $tag és diferent de 1 (no és la primera imatge) i és 
diferent de $totalfotos (no és l’última), ensenyem una barreta 
que ens separa els enllaços "Anterior" i "Següent". Si la 
variable $tag és diferent de la variable $totalfotos, vol dir 
que no ens trobem a l'última imatge i que, per tant, n'hi ha 
una de següent. Ensenyem el vincle que ens enllaci al valor 
actual de la variable $tag més una unitat. Si $tag i 
$totalfotos tenen el mateix valor, voldrà dir que som a 
l'última imatge i, per tant, no ens cal posar enllaç a la 
següent.--> 
   

<div class="row"> 
<p style="text-align:center 

!important"> 
<? if ($tag!=1) {?><a 

href="projectes.php?tag=<? echo $tag-
1; ?>"> &lt; Anterior</a> 

<?} if 
($tag!=1&&$tag!=$totalfotos) {?> |  

<?} if ($tag!=$totalfotos) {?><a 
href="projectes.php?tag=<? echo 
$tag+1; ?>">Següent &gt;</a><? } ?>  
</p> 

</div> 
<?}?> 

 

 



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 74 
 

7.2.3. JavaScript 

JavaScript (o "JS") és un llenguatge de programació interpretat de scripts. 

S’utilitza principalment al costat del client per fer millores en el comportament de 

les pàgines web (MDN contributors, s.d.). 

Aquest llenguatge sobretot l’he fet servir per fer més agradable l’experiència de 

l’usuari, fent que aquells components que són dinàmics es moguin com jo vull. 

M’he descarregat els arxius JS de cada funcionalitat desitjada, i posteriorment els 

he cridat en cada document PHP. 

En el portal web, he utilitzat JavaScript en els següents elements: 

Magnific Popup: 

Finestra emergent superposada sobre la pàgina que estem veient, que s’obre en 

clicar sobre la miniatura d’una imatge. 

 

Fig. 52. Magnific Popup, Taller Minguell. 
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Fig. 53. Script de Magnific Popup. 

Carousel: 

El Carousel és un element de la llibreria Bootstrap que consisteix en una 

presentació de diapositives. Pots canviar d’imatge prement els botons de 

l’esquerra i la dreta, fent clic als cercles inferiors que indiquen en quina 

diapositiva estàs, o bé esperant un temps que està determinat en el seu script. 

 

Fig. 54. Exemple de Carousel sense text, Taller Minguell. 
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Fig. 55. Exemple de Carousel amb text, Taller Minguell. 

 

Fig. 56. Script del Carousel. 

NiceScroll: 

NiceScroll és una barra de navegació personalitzable que substitueix la que té 

per defecte el nostre navegador, amb suport per scroll tant horitzontal com 

vertical. 
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Fig. 57. Scrolls vertical i horitzontal, Taller Minguell. 

 

Fig. 58. Script del NiceScroll. 

Backtop: 

Backtop és una funció, que se sol aplicar a un enllaç en el footer, que ens 

desplaça la part superior de la pàgina en fer-ne clic, estalviant-nos fer el 

desplaçament manualment. 

 

Fig. 59. Enllaç per anar a dalt, Taller Minguell. 

 

Fig. 60. Script del Backtop. 
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7.2.4. CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) és el llenguatge informàtic que ens descriu la 

presentació d’un document HTML o XML. Aquest ens permet definir l’estil i la 

maquetació d’una web, podent canviar colors i mides dels diferents elements, 

triar tipografies pels textos o donar espai al voltant dels continguts, per exemple 

(MDN contributors, s.d.). 

El gran avantatge que les fulles d’estil ens aporten és que modificant-les podem 

canviar la presentació d’un portal web sencer. Sense CSS, hauríem de canviar 

cada arxiu HTML, un per un, perdent molt temps i probablement generant errors.  

En aquest cas s’utilitza l’última versió estable d’aquesta tecnologia, que és CSS3. 

 

Fig. 61. Exemple de fulla d’estil CSS utilitzada al portal web. 
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7.3. Elements principals 

En aquest apartat faré una breu descripció de cadascun dels elements principals 

que constitueixen el lloc web d’en Josep Minguell. 

 

7.3.1. Capçalera 

La capçalera del lloc web està formada per dues franges. En la primera, hi 

podem trobar un cercador (que encara no té implementades les seves funcions), 

un enllaç per accedir al formulari de contacte, i l’opció de canvi d’idioma. 

Quan prenem l’enllaç per canviar d’idioma, accedim a la mateixa pàgina que 

estàvem visualitzant en aquell instant, però en l’idioma triat. He considerat que 

era molt millor fer-ho així que redirigir a l’usuari a la pàgina d’inici i que hagi de 

tornar a buscar la secció a la qual estava. 

 

Fig. 62. Exemple de pàgina vista en castellà, Taller Minguell. 
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La segona franja és la barra de navegació, mitjançant la qual podem accedir a les 

pàgines del portal web.  

 

Fig. 63. Detall de la capçalera, Taller Minguell. 

La capçalera és de format sticky, és a dir, que es manté visible a la part superior 

del navegador tot i desplaçar-nos cap a baix. 

 

Fig. 64. Capçalera sticky, Taller Minguell. 
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7.3.2. Navegació 

Podem navegar pel lloc web mitjançant diferents camins. El primer és la barra de 

navegació, formada pel logotip, que també funciona com a enllaç per accedir a 

la pàgina d’inici i està situat a l’esquerra, i pels diferents menús a la dreta, alguns 

d’ells desplegables.  

És un element es repeteix en totes les pàgines, per proporcionar una navegació 

constant a l’usuari. Quan passes per sobre de cadascun dels seus apartats, 

aquests es destaquen canviant de color. 

 

Fig. 65. Menú desplegable, Taller Minguell. 

El segon camí és el mapa web, situat al peu de pàgina. Aquest conté 

desplegades les diferents seccions i subseccions del portal, en forma d’enllaços. 

La pàgina en què estem situats canvia de color i deixa de ser clicable. 

 

Fig. 66. Mapa web, Taller Minguell. 

Per facilitar la navegació i promoure la usabilitat, també disposem les 

breadcrumbs o engrunes, que mostren el camí que s’ha fet per arribar a la pàgina 

que estem i la possibilitat de tornar enrere clicant els seus enllaços. 
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Fig. 67. Exemple d’engrunes, Taller Minguell. 

Com el lloc web és adaptable, cal canviar de tipus de navegació en visualitzar-lo 

en un dispositiu mòbil. Per això he utilitzat un menú d’hamburguesa, que 

consisteix un menú ocult en un botó amb tres barres horitzontals, que es 

desplega en fer clic sobre aquest. 

 

Fig. 68. Visualització de la portada en format de mòbil, Taller Minguell. 
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Fig. 69. Visualització de la barra de navegació en format de mòbil, Taller Minguell. 
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7.3.3. Pàgina d’inici 

La pàgina d’inici consisteix en el carrusel, que he mencionat anteriorment, seguit 

d’un text de benvinguda. 

 

Fig. 70. Pàgina d’inici, Taller Minguell. 

També hi he inclòs unes imatges circulars acompanyades de textos que 

expliquen el contingut de cada apartat de la barra de navegació. Ara per ara, no 

funcionen com a enllaços a les pàgines, tot i que seria interessant aplicar aquesta 

funcionalitat. 

 

 

Fig. 71. Imatges circulars de la pàgina d’inici, Taller Minguell. 
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7.3.4. Pàgines de continguts 

La majoria de les pàgines del lloc web pertanyen a aquesta categoria i, fins que 

no tingui la informació real i les imatges que han de tenir, tenen el mateix aspecte 

(exceptuant el contingut del títol i les engrunes). 

Primer de tot, hi trobem un Parallax, és a dir, un efecte de disseny que simula 

unes bandes transparents en la nostra pàgina, a través dels quals podem veure 

una imatge situada en la capa de darrere seu. Quan ens desplacem per la pàgina, 

aquesta es mou, però la imatge es manté estàtica, creant un efecte visual molt 

interessant. 

 

Fig. 72. Exemple de Parallax, Taller Minguell. 

 

Fig. 73. Pàgina de descàrregues, Taller Minguell. 
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A continuació, observarem que totes tenen un títol seguit d’un “Lorem Ipsum”, 

text de mostra utilitzat en disseny gràfic. Després també hi veurem dues files 

amb miniatures d’imatges que s’obren mitjançant el script de JS anomenat 

Magnific Popup, explicat anteriorment. 

 

Fig. 74. Miniatures d’imatges, Taller Minguell. 
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7.3.5. Galeria de projectes 

Un altre apartat important del lloc web és la galeria de projectes, on hi haurà un 

recull de les diferents obres de l’artista. A sota de cada descripció hi trobarem un 

visor d’obres, explicat anteriorment, cadascun amb les seves imatges 

corresponents. 

 

Fig. 75. Galeria de projectes, Taller Minguell. 
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7.3.6. Mapa 

El mapa de localització d’obres l’he creat gràcies a ZeeMaps, una eina SIG 

(sistema d'informació geogràfica) creada per Zee Source que permet crear amb 

gran facilitat mapes interactius personalitzables i publicar-los a qualsevol pàgina 

web (ZeeMaps, s.d.). 

 

Fig. 76. Interfície de ZeeMaps. 

Aquest consisteix en un mapa interactiu que conté una icona d’ubicació situada 

al mapa per cada obra corresponent i un llistat amb cadascuna de les obres, que 

en fer clic a sobre la centra en el mapa i obre la seva caixa d’informació.  

Dins de la caixa hi podem trobar dades d’interès, com el nom, l’adreça, una 

explicació i enllaç a Google Maps que et mostra com arribar-hi. 
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Fig. 77. Mapa, Taller Minguell. 
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7.3.7. Formularis 

En les pàgines “Contacta” i “Participa”, hi trobem un formulari mitjançant el qual 

poder enviar un missatge a l’artista.  

Els dos consisteixen en unes caixes de text on introduir les teves dades 

personals, seguides d’un botó per enviar el formulari. Cada caixa mostra una 

ajuda prèvia sobre quina dada en concret es demana. 

 

Fig. 78. Formulari de la pàgina “Contacta”, Taller Minguell. 

La principal diferència entre els dos és que al de la pàgina “Participa” pots 

adjuntar una imatge, ja que es demana si els usuaris volen sortir a les xarxes 

socials de l’artista. 

Cal mencionar que la seva funcionalitat no està implementada encara i, per tant, 

si prems el botó d’enviar, no succeeix res. 
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Fig. 79. Formulari de la pàgina “Participa”, Taller Minguell. 
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7.3.8. Peu de pàgina 

El footer o peu de pàgina, és un element situat a la part inferior de totes les 

pàgines del lloc web. Aquest conté elements que poden ser d’interès per l’usuari 

com, en aquest cas, els enllaços a les xarxes socials de l’artista, informació de 

contacte, el mapa web i els textos legals. 

 

Fig. 80. Peu de pàgina, Taller Minguell. 
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8. Avaluació 

La fase d’avaluació del Model de Procés de l'Enginyeria de la Usabilitat i 

l’Accessibilitat és un punt clau per a l’obtenció de sistemes interactius usables i 

accessibles.  

En aquesta etapa s'aplicaran diferents tècniques que em permetran rebre l’opinió 

d’usuaris i/o avaluadors experts sobre el portal web de l’artista. Aquestes, a 

continuació, es veuran reflectides en les posteriors iteracions de disseny i 

d’implementació (Granollers, s.d.). 

 

Fig. 81. MPIu+a, fase d’avaluació. 
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8.1. Avaluació heurística 

L'Heurística és un mètode d'avaluació de sistemes interactius desenvolupat per 

Nielsen i Molich, que consisteix a analitzar (mitjançant la inspecció de diversos 

avaluadors experts) la qualitat d'ús d'una interfície a partir de comprovar-ne la 

conformitat respecte principis reconeguts d'usabilitat (Granollers, 2014). 

En aquest cas, el portal web d’en Josep Minguell ha estat avaluada per dos 

enginyers informàtics i un dissenyador gràfic mitjançant un document Excel creat 

a partir de l’anàlisi i síntesi dels principis heurístics d’usabilitat pel disseny 

d’interfícies d’usuari de J. Nielsen i els principis de disseny d’interfícies de B. 

Tognazzini. 

Fent la mitjana aritmètica dels valors de cada ítem avaluat pels tres experts, obtenim 

un percentatge d’usabilitat del lloc web de 91,2%, que és un resultat molt positiu. 

Analitzant les observacions dels diferents principis veiem que caldrà implementar 

les funcionalitats d’alguns elements que encara no funcionen, com l’enviament de 

formularis, i millorar-ne d’altres, com els enllaços del carrusel o els enllaços de 

contacte del footer. 

 

Fig. 82. Mitjana de les heurístiques dels experts. 
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8.2. Proves d’usuari 

Per poder analitzar com es comporten diferents tipus d’usuaris en accedir al lloc 

web que he desenvolupat, he fet unes proves d’usuari a diferents persones del 

meu entorn. Estaven formades pels apartats següents: 

• Contextualització i consentiment informat. 

• Pre-test: Preguntes per saber el background del participant, com la seva 

edat i l'ús que fa d’internet i els dispositius digitals actuals. 

• Tasques a realitzar: comandes senzilles en les quals es demana que es 

respongui una pregunta o es realitzi una acció concreta dins del portal 

web. 

• Post-test: Preguntes per conèixer els aspectes a destacar i a millorar 

sobre l’experiència. 

• Qüestionari SUS (System Usability Scale): deu preguntes que, alternant 

aspectes positius i negatius, fan valorar a l’usuari la usabilitat d’una 

interfície. 

Els sis usuaris que han dut a terme el test tenen entre vint-i-dos i seixanta-cinc 

anys, sent quatre d’ells homes i dues dones. He procurat que tinguessin edats i 

perfils variats, per tal de poder veure la usabilitat des de perspectives diferents. 

Cal destacar que en aquestes proves s’ha utilitzat la metodologia “thinking aloud” 

(pensant en veu alta), concretament en l’apartat de la realització de tasques. 

Aquesta tècnica d’avaluació consisteix a demanar als participants que expressin 

en veu alta tot el que senten i pensen mentre interactuen amb la interfície, 

permetent-nos observar aspectes que hauríem de millorar perquè causen 

frustració, o aquells que són valorats positivament. 

A l’annex V trobareu el model de les proves d’usuari, i a l’annex VI els resultats. 
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Després d’analitzar cadascun dels tests realitzats, he arribat a una sèrie de 

conclusions corresponents a àmbits diferents: 

Comportament general dels usuaris: 

• Els participants més joves dediquen molt més temps al consum de 

continguts digitals que els més grans. 

• Hi ha una gran diversitat de tipus de llocs web que visiten, 

independentment de la seva edat. 

• Els dispositius electrònics més utilitzats són el mòbil i l’ordinador. 

• Tant joves com adults prefereixen fer ús de suports digitals per cercar 

informació. 

• Tot i que els usuaris expressen que els agrada contrastar en diversos llocs 

la informació que cerquen, hi ha el consens de què per norma general 

confien més en els portals web propis d’una empresa o personatge. 

 

Opinió sobre el lloc web de l’artista: 

• Els usuaris consideren que aquest és fàcil d’usar, intuïtiu, senzill i amb 

funcions ben integrades. 

• Es valora de manera molt positiva l’estètica i l’ús d’imatges en el portal. 

• Hi ha una manca important de continguts que haurem d’incorporar en un 

futur. 

• Cal solucionar la fitxa tècnica de les obres, en la que no es destaquen prou 

bé els títols de la resta del text. 
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8.3. Avaluació d'accessibilitat 

L’avaluació d’accessibilitat s’ha realitzat mitjançant un document Excel que 

permet anotar els resultats de l’anàlisi d’un lloc web i generar un informe 

estructurat a partir d’aquests.  

L’eina segueix l’estructura de la WCAG-EM (Website Accessibility Conformance 

Evaluation Methodology), un enfocament que determina si un lloc web s'ajusta a 

les Directrius d'Accessibilitat del Contingut del Web (WCAG). 

El document està dividit en quatre parts principals, “Perceptible”, “Operable”, 

“Comprensible” i “Robust”. Aquestes seccions consisteixen en petits subapartats 

que ens permeten analitzar l'accessibilitat del lloc web d'una manera més 

eficient. En cas que s'obtingui un percentatge superior al 50% de fallades, no es 

considerarà que el principi avaluat compleixi els requisits mínims d'accessibilitat.  

Principi 1: Perceptible 

Segons el primer principi, la informació i els components de la interfície d'usuari 

han de ser presentats als usuaris de manera que puguin percebre'ls. 

 

Fig. 83. Anàlisi del principi 1: Perceptible. 

En aquest apartat, el lloc web compleix catorze dels vint ítems. Els sis restants no 

s’apliquen en el nostre cas.  
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Principi 2: Operable 

Segons el segon principi, els components de la interfície d'usuari i la navegació 

han de ser operables. 

 

Fig. 84. Anàlisi del principi 2: Operable. 

En aquest apartat, el lloc web compleix dotze dels disset ítems. Els cinc restants 

no s’apliquen en el nostre cas.  

Principi 3: Comprensible 

Segons el tercer principi, la informació i el maneig de la interfície d'usuari han de 

ser comprensibles. 

 

Fig. 85. Anàlisi del principi 3: Comprensible. 

En aquest apartat, el lloc web compleix set dels deu ítems. Dels tres restants, un 

no s’aplica en el nostre cas i dos fallen, ja que fan referència a la detecció d’errors 

en l’entrada de dades en els formularis que, com hem mencionat en apartats 

anteriors, encara no tenen implementats totes les seves funcionalitat. 
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Principi 4: Robust 

Segons el quart principi, el contingut ha de ser prou robust perquè pugui ser 

interpretat de manera fiable. 

 

Fig. 86. Anàlisi del principi 4: Robust. 

 

En aquest apartat, el lloc web compleix amb tots els ítems existents. 

 

Resultats 

Segons els resultats d’aquesta anàlisi en profunditat, podem veure que el nostre 

lloc web s'ajusta a la majoria de les pautes WCAG, obtenint una puntuació 

mitjana molt positiva de 9,47. 

 

Fig. 87. Resultats de l’avaluació d’accessibilitat. 
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9. Pressupost 

Per poder calcular els costos d’un projecte, primer de tot s'haurien de preveure 

les hores que aquest requerirà. En el meu cas, el temps aplicat és molt més del 

que requeriria si es demanés a una empresa, ja que he hagut de fer diversos 

procesos tant d’investigació i aprenentatge, com de documentació per la 

redacció del treball. 

Dit això, després d'haver consultat amb el meu germà (que es dedica al 

desenvolupament web professional) i a altres persones que treballen al sector, 

segons els requisits i el fet que el desenvolupament d’aquest portal web no 

requereix ara per ara de back-end (administració del lloc, gestió de servidors, 

etc.), un preu correcte seria al voltant dels 1000 euros.  

Considerant que no tinc experiència prèvia, he reduït una mica aquest import. Per 

tant, el pressupost final seria el següent: 

Serveis inicials  

Disseny i implementació d’un portal web adaptable, amb retoc i edició 

d’imatges.........................................................................................................................................................900,00€ 

Creació de material fotogràfic de suport realitzat per TONI 

PRIM....................................................................................................................................................................300,00€ 

Serveis anuals  

Allotjament web i dominis..................................................................................................................200,00€  

Preus 21% IVA a part.  
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10. Conclusions 

La valoració que extrec de la realització d’aquest treball és generalment positiva, 

ja que he pogut aplicar un gran ventall de coneixements que he après a les 

diferents assignatures del grau en un cas real com és la realització del lloc web 

d’en Josep Minguell, complint tots els objectius plantejats en un inici. 

És evident que no ha estat un cami ́ fàcil, ja que ha estat un projecte de magnitud 

molt més gran que els que havia fet fins ara, però això m’ha permès viure en 

primera persona situacions reals que segurament trobaré en el futur en l’àmbit 

laboral, com la planificació i execució d’un projecte, o les reunions amb un client. 

També ha set molt interessant i a la vegada beneficiós el fet d’haver d’investigar 

sobre el món del disseny web, adquirint nous coneixements en cada fase del 

procés. 

A escala emocional, realment considero que he pogut complir el petit desig 

inicial de reconnectar amb l’artista, havent conegut en detall tot el que envolta la 

seva professió, projectes, i trajectòria.  

A més a més, el projecte m’ha dut a explorar la banda del desenvolupament web 

de l’empresa de la meva família. Això m’ha oferit l’oportunitat de passar més 

estona amb el meu germà, qui s’encarrega d’aquesta tasca, i aprendre tot el 

possible de la seva experiència a la vegada que enfortíem encara més el nostre 

vincle. 

Per tots aquests motius, el treball no només ha comportat un procés 

d’aprenentatge i de consolidació de coneixements, sinó que ha suposat un 

creixement personal i una forma de connexió amb el meu entorn. 
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10.1. Futur del projecte 

Un cop finalitzat aquest treball, reconec que queda encara molta feina per fer 

respecte al desenvolupament del lloc web d’en Josep Minguell. 

Primer de tot, és evident que ara per ara el lloc web manca de continguts. Per 

poder llançar-lo oficialment al públic, haurem d’emplenar-lo amb tota la 

informació i les imatges que corresponguin a cada apartat. 

Quan tinguem tots aquests elements llestos per incorporar, crec que seria més 

adequat utilitzar una base de dades per emmagatzemar-los. Així podríem fer-hi 

consultes i estalviar-nos tenir cada component de text o imatge escrit dins el 

codi HTML. 

També cal recordar que el portal està allotjat actualment a un servidor propi. Per 

tant, caldria transferir-lo a l’agència de disseny de pàgines web que administra la 

resta de portals web de l’Ajuntament de Tàrrega i de l’artista, qui també el 

gestionarà. 

Una altra implementació que es podria fer és la traducció a l’anglès, sobretot 

tenint en compte que en Josep Minguell ha set docent arreu del món i també té 

obra fora del país. Així facilitaríem l'accés i la comprensió del lloc web a usuaris 

que no entenguin el català o el castellà. 

Finalment, penso que seria interessant plantejar la idea de connectar el món 

virtual amb el món tangible, posant codis QR a les diferents ubicacions físiques 

de les obres de l’artista perquè els visitants puguin accedir al lloc web en general 

o bé a la fitxa concreta de la peça en qüestió. 
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ANNEX I: Enquestes 

 

Fig. 88. Enquesta amb preguntes sobre el lloc web.  
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Fig. 89. Respostes a l’enquesta sobre el lloc web.   
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ANNEX II: Descripció pàgina HTML, PHP i JS 

A continuació podem veure el codi en aquest llenguatge d’un exemple de 

pàgina, que en aquest cas és la de projectes, amb comentaris que expliquen la 

funcionalitat de cada part. Per fer-ho més entenedor, seguirem la llegenda de 

colors següent: 

- Comentaris explicadors, en gris. 

- Llenguatge HTML, en blau. 

- Llenguatge PHP, en verd. 

- Llenguatge JavaScript, en lila. 

- Text de la pàgina, en negre. 

 
<!-- Comencem definint el tipus de document dins de <!DOCTYPE> 
(en aquest cas és html) i indicant l'idioma amb l'atribut 
"lang". L'etiqueta <html> inclou dos apartats bàsics en tota 
web; el <head> (informació interna del lloc) i el <body> (que 
defineix el que veuran els usuaris). Totes les etiquetes 
excepte la primera <!DOCTYPE> s'obren <XXX> i es tanquen 
</XXX>, i el que hi ha dins és el seu contingut. --> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="ca"> 
  
<!-- A l'etiqueta head hi incloem enllaços i informació. Per 
exemple, definim el tipus d'escriptura, el "favicon" (la icona 
que s'ensenya en la pestanya del navegador), quines fulles 
d'estil utilitzem, quines fonts externes (en el nostre cas, 
utilitzem el servei de Google), i també algunes paraules clau 
i la descripció pels cercadors -->  
 

<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" 

content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, 

initial-scale=1"> 
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<title>Taller Minguell</title> 
<link rel="shortcut icon" 

href="http://www.toniprim.cat/jm/favicon.ico" 
type="image/x-icon" />  

<link rel="icon" 
href="http://www.toniprim.cat/jm/favicon.ico" 
type="image/x-icon" /> >  

<link href="../css/bootstrap.min.css" 
rel="stylesheet"> 

<link href="../css/estil3.css" rel="stylesheet"> 
<link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway' 
rel='stylesheet' type='text/css'> 

<link 
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Poiret+One' 
rel='stylesheet' type='text/css'> 

<link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" 
rel="stylesheet"> 

<link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Serif+
SC" rel="stylesheet"> 

<link rel="stylesheet" href="../css/magnific-
popup.css"> 

<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-
datepicker.css"> 

<meta name="keywords" content="Josep Minguell, 
pintura, mural, fresc" /> 

<meta name="description" content="Josep Minguell - 
Pintura mural al fresc" /> 
</head> 

 
<!-- L'etiqueta body inclou la part visible del lloc web. 
L'estil d'aquesta està definida a les fulles d'estil CSS. Aquí 
principalment només hi hauria d'haver l'estructura, marcada 
per les diferents classes de les divisions <div>. En el nostre 
cas, utilitzem el framework de Bootstrap, que ens va bé per 
decidir quantes columnes volem que tingui cada divisió i també 
perquè sigui un disseny responsiu depenent de la mida del 
dispositiu en què es vegi. També en el nostre cas hi incloem 
el contingut pròpiament dit, el text i imatges que es veuran, 
tot i que en un futur seria més adequat fer crides a una base 
de dades. --> 
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<body id="top" data-spy="scroll" data-

target="#myScrollspy"> 
    
<!-- L'etiqueta <nav> ens defineix el menú. En el nostre cas, 
aquest serà sempre visible. Té dues parts, per una banda el 
<div> barra dalt on hi tenim el cercador, l'enllaç de contacta 
i els idiomes, i per l’altra la barra de menú en si, que 
inclou els menús i el logotip del lloc web --> 
   

<nav class="navbar navbar-fixed-top" 
id="myScrollspy"> 

          <div class="barradalt"> 
    <div class='search-box'> 
            <form class='search-form'> 

<input class='form-control' 
placeholder='Cercar' type='text'> 

<button class='btn btn-link 
search-btn'> 

<i class='glyphicon 
glyphicon-search'></i> 

               </button> 
</form> 

</div> 
<span class="glyphicon glyphicon-envelope" 

aria-hidden="true"></span>  
     <a href="contacta.php">Contacta</a>  

<span class="idioma">cat | <a 
href="../esp/index.php" 
class="idiomasel">esp</a></span>  

   </div> 
 
   
<!-- Aquest segment ens defineix el botó per accedir als menús 
quan ens trobem en un dispositiu petit. Això s'aconsegueix 
gràcies al codi de JavaScript i les fulles d'estil del 
workframe Bootstrap--> 
   

<div class="container-fluid"> 
<div class="navbar-header"> 

<button type="button" class="navbar-
toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-ECDSL-navbar-collapse-1"> 
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<span class="sr-only">Toggle 
navigation</span> 

<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 

</button> 
   
<!-- El logotip de la web està definit amb una etiqueta 
d'imatge <img>, que en totes les seccions ens du a l'índex 
mitjançant un enllaç <a>. És una característica generalitzada 
en tots els webs que això sigui així, per motius d'usabilitat 
--> 
   

<a class="navbar-brand" 
href="index.php"> 

<img src="../img/logo.jpg" 
alt="Josep Minguell"/> 
</a> 

</div> 
   
<!-- Aquí comencem amb els menús del lloc web. N'hi ha de 
senzills, que simplement són membres d'una llista <ul> 
definits per <li>, i n'hi ha que inclouen submenús. En aquest 
cas, els <li> tindran una subllista <ul> amb els seus 
pertinents elements <li>. En aquest cas també utilitzem tota 
la varietat de classes dropdown (desplegable). --> 
   

<div class="collapse navbar-collapse 
navbar-right" id="bs-ECDSL-navbar-collapse-1"> 

<ul class="nav navbar-nav"> 
<li><a 

href="actualitat.php">Actualitat</a><
/li> 

<li class="dropdown"> 
<a class="dropdown-toggle" 

data-toggle="dropdown" 
href="#">Taller<span 
class="caret"></span></a> 

<ul class="dropdown-menu"> 
<li><a 

href="llegat.php">El 
llegat</a></li> 
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<li><a 
href="jaumeminguell.php">Ja
ume Minguell</a></li> 

<li><a 
href="josepminguell.php">Jo
sep Minguell</a></li> 

<li><a 
href="pinturamural.php">Pin
tura mural al 
fresc</a></li> 
</ul> 

</li> 
<li class="dropdown"> 

<a class="dropdown-toggle" 
data-toggle="dropdown" 
href="#">Obres<span 
class="caret"></span></a> 

          
<!-- Quan ens trobem en una pàgina concreta, el menú de la 
mateixa passa a no ser clicable i canvia d'estil mitjançant la 
classe "selected". No té sentit per temes d'usabilitat que 
puguem clicar a la pàgina en què ja estem. -->  
    

<ul class="dropdown-menu"> 
<li 

class="selected">Projectes<
/li> 

<li><a 
href="mapa.php">Mapa</a></l
i> 
</ul> 

</li> 
<li><a 

href="publicacions.php">Publicacions<
/a></li> 

<li class="dropdown"> 
<a class="dropdown-toggle" 

data-toggle="dropdown" 
href="#">Extres<span 
class="caret"></span></a> 

<ul class="dropdown-menu"> 
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<li><a 
href="descarregues.php">Des
càrregues</a></li> 

<li><a 
href="participa.php">Partic
ipa</a></li> 
</ul> 

</li> 
</ul> 

</div> 
</div> 

</nav> 
    
<!-- Un cop tancada l'etiqueta <nav>, passem a la zona 
principal de la pàgina. Aquest espai, a diferència del menú i 
el peu de pàgina, serà diferent en cada secció. He escollit 
aquesta pàgina en concret perquè inclou una mica de llenguatge 
PHP per poder anar canviant d'imatge i text segons el projecte 
que haguem seleccionat. Comencem amb un <div> de tipus 
parallax, que ens genera un efecte on la imatge del fons 
sembla que es mogui amb l'scroll quan ens desplacem cap a 
baix. És una decisió d'estil, per donar un toc de color a cada 
secció i aprofitar els murals de l'artista. -->    
  

<p>&nbsp;</p> 
<div class="parallax parallaxa"> 

<p>&nbsp;</p> 
</div> 

 
<!-- El <div> de tipus molles ens defineix la part de les 
molles o engrunes, que en els llocs web s'utilitzen per saber 
quin recorregut hem fet i poder tornar fàcilment a les 
seccions superiors mitjançant enllaços <a>. Tot i que 
l'estructura del web no és molt complicada, vaig pensar que 
era una bona decisió per millorar encara més la usabilitat del 
lloc. --> 
    

<div class="container fila"> 
<div class="molles"> 

<p><a href="index.php">Index</a> > Obres > 
Projectes</p> 
</div> 

 



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 115 
 

<!-- Les etiquetes h1-h6 ens defineixen els diferents títols 
de cada pàgina, de més a menys importància. El seu estil està 
determinat a la CSS --> 
   

<h2>Projectes</h2> 
   
<!-- Aquí tenim part del codi PHP de la pàgina. Primer 
capturem, si existeix, el contingut de la variable $tag. També 
hi definim el total d'imatges. Si l'element $tag és buit, el 
seu contingut passa a ser 0. Si el contingut de $tag és zero, 
voldrà dir que venim d'una altra pàgina i ensenyem un text de 
benvinguda --> 
   
   <? $tag = $_GET["tag"]; 
   $totalfotos = 3; 
   if (empty($tag)) { $tag=0; } 
   if ($tag==0) { 
   ?> 

<p><span class="cau">Lorem ipsum</span> 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Curabitur quis nisi et dui eleifend sagittis 
eget quis turpis. Nunc erat sapien, scelerisque 
consectetur placerat et, egestas vel ipsum. 
Nunc sit amet ex et ipsum rutrum dictum. Donec 
quis tempor sapien. Ut ac risus sed sem 
porttitor finibus. Praesent varius vel lectus 
sit amet bibendum. Vivamus tellus tellus, 
mollis vel bibendum ac, convallis vel orci. 
Suspendisse euismod, ex non facilisis 
consectetur, purus magna dignissim ex, eu 
vestibulum nibh tortor eget diam. Ut pharetra 
purus sit amet vulputate scelerisque. 
Suspendisse venenatis malesuada sem sed 
ullamcorper.</p> 

 
<p>Suspendisse lacinia dolor in cursus 

efficitur. <span class="cau">Pellentesque urna 
urna,</span> interdum vel dictum eu, fermentum 
non lorem. Donec nulla arcu, venenatis a 
tristique eget, tempus sit amet velit. Duis 
augue turpis, convallis non neque semper, 
dictum euismod mauris. Sed condimentum leo 
libero, in pharetra ex porttitor non. Aenean 
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eleifend iaculis est, sit amet viverra erat 
tempor sit amet. Phasellus accumsan scelerisque 
vehicula.</p> 

   
<!-- En canvi, si la variable $tag és igual a 1, voldrà dir 
que l'usuari vol veure la primera imatge amb el seu text 
corresponent i li ensenyem, i així successivament per totes 
les imatges. Tot això seria millor si el contingut fos en una 
base de dades i poguéssim fer crides a aquesta. Llavors, en 
lloc de fer anar tants "if's", podríem utilitzar un bucle i 
tot el codi seria més elegant. Això es podrà fer quan la 
pàgina tingui un allotjament definit. --> 
    
   <? 
   } 
   else if ($tag==1){ 
   ?> 

<h3>AJUNTAMENT DE TÀRREGA (l’Urgell) - 
2014</h3> 

    <p>&nbsp;</p> 
   
<!-- Els <div> de tipus "row" o "col-XX-XX" formen part del 
framework de Bootstrap. El <div> "row" indica una fila, i els 
<div> amb diferents classes de col-XX-XX ens indiquen quantes 
columnes inclou aquesta divisió. En aquest cas concret, estem 
dient que si el dispositiu és gran (lg, large), aquesta 
divisió hauria de formar-se en 3 columnes (de les 12 que ens 
marca Bootstrap per cada <div> "row"); en canvi, si el 
dispositiu es petit (sm, small), aquesta divisió serà només de 
2 columnes. -->   
   

<div class="row"> 
<div class="col-lg-3 col-sm-2"> 

<p>Mural del tri centenari: 
Tàrrega 1714 

Pintura al fresc . Ubicada al 
vestíbul de l’Ajuntament. 

Dimensions. 15,4 m2 
Mural al fresc, ubicat al 

vestíbul de l’Ajuntament de Tàrrega 
com a expressió personal de tribut al 
tri centenari. L'obra ocupa 15,4 
metres quadrats. Reflecteix la pèrdua 
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de llibertats a Catalunya que va 
suposar la derrota del 1714 i com el 
poble català va ressorgir malgrat la 
repressió del Decret de Nova Planta. 

La ubicació no és pas una 
elecció casual, ja que a l'ala de la 
casa consistorial on està pintant 
s'ubicava antigament una presó. La 
reixa de la mateixa, encara present, 
és el motiu central del mural. 

El mural mostra la plaça, des de 
la finestra de la presó, on es 
presenta la vida quotidiana a través 
de diversos elements (carros 
carregats de blat per l’exèrcit, 
eines, ulls…) 

El fresc és un joc de llums i 
ombres, ja que s’ha tingut en compte 
l’art barroc propi de l’època:  
contrast de llum i foscor, la tècnica 
dels blancs pastats, i la mirada 
dramàtica. 

La llum projecta la vida 
quotidiana de la plaça i l’ombra 
serveix de pretext per a representar 
els saquejos, espolis, sotmetiments, 
la pèrdua de les llibertats i també 
la lluita per la subsistència a pesar 
de les dures repressions.</p> 
</div> 

   <? 
   } 
   else if ($tag==2){ 
   ?> 

<h3>AJUNTAMENT DE TÀRREGA (l’Urgell) - 
2014</h3> 

    <p>&nbsp;</p> 
    <div class="row"> 

<div class="col-lg-3 col-sm-2"> 
<p>Mural del tri centenari: 

Tàrrega 1714 
Pintura al fresc . Ubicada al 

vestíbul de l’Ajuntament. 
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Dimensions. 15,4 m2 
Mural al fresc, ubicat al 

vestíbul de l’Ajuntament de Tàrrega 
com a expressió personal de tribut al 
tri centenari. L'obra ocupa 15,4 
metres quadrats. Reflecteix la pèrdua 
de llibertats a Catalunya que va 
suposar la derrota del 1714 i com el 
poble català va ressorgir malgrat la 
repressió del Decret de Nova Planta. 

La ubicació no és pas una 
elecció casual, ja que a l'ala de la 
casa consistorial on està pintant 
s'ubicava antigament una presó. La 
reixa de la mateixa, encara present, 
és el motiu central del mural. 

El mural mostra la plaça, des de 
la finestra de la presó, on es 
presenta la vida quotidiana a través 
de diversos elements (carros 
carregats de blat per l’exèrcit, 
eines, ulls…) 

El fresc és un joc de llums i 
ombres, ja que s’ha tingut en compte 
l’art barroc propi de l’època:  
contrast de llum i foscor, la tècnica 
dels blancs pastats, i la mirada 
dramàtica. 

La llum projecta la vida 
quotidiana de la plaça i l’ombra 
serveix de pretext per a representar 
els saquejos, espolis, sotmetiments, 
la pèrdua de les llibertats i també 
la lluita per la subsistència a pesar 
de les dures repressions.</p> 
</div> 

   <? 
   } 
   else if ($tag==3){ 
   ?> 

<h3>AJUNTAMENT DE TÀRREGA (l’Urgell) - 
2014</h3> 

    <p>&nbsp;</p> 
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    <div class="row"> 
<div class="col-lg-3 col-sm-2"> 

<p>Mural del tri centenari: 
Tàrrega 1714 

Pintura al fresc . Ubicada al 
vestíbul de l’Ajuntament. 

Dimensions. 15,4 m2 
Mural al fresc, ubicat al 

vestíbul de l’Ajuntament de Tàrrega 
com a expressió personal de tribut al 
tri centenari. L'obra ocupa 15,4 
metres quadrats. Reflecteix la pèrdua 
de llibertats a Catalunya que va 
suposar la derrota del 1714 i com el 
poble català va ressorgir malgrat la 
repressió del Decret de Nova Planta. 

La ubicació no és pas una 
elecció casual, ja que a l'ala de la 
casa consistorial on està pintant 
s'ubicava antigament una presó. La 
reixa de la mateixa, encara present, 
és el motiu central del mural. 

El mural mostra la plaça, des de 
la finestra de la presó, on es 
presenta la vida quotidiana a través 
de diversos elements (carros 
carregats de blat per l’exèrcit, 
eines, ulls…) 

El fresc és un joc de llums i 
ombres, ja que s’ha tingut en compte 
l’art barroc propi de l’època:  
contrast de llum i foscor, la tècnica 
dels blancs pastats, i la mirada 
dramàtica. 

La llum projecta la vida 
quotidiana de la plaça i l’ombra 
serveix de pretext per a representar 
els saquejos, espolis, sotmetiments, 
la pèrdua de les llibertats i també 
la lluita per la subsistència a pesar 
de les dures repressions.</p> 
</div> 

<? 
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} 
?> 

 
<!-- Ara mostrem la imatge depenent de quin sigui el contingut 
de la variable $tag. Si és diferent de zero ensenyem la 
imatge, si no, no. Si el dispositiu és gran, aquesta divisió 
serà de 9 columnes, i si és petit, de 10. En el cas que la 
variable $tag sigui menor que 10, escrivim un 0, perquè els 
noms de les imatges els tenim amb 01, 02... 09. Si és major o 
igual a 10 ja no tenim aquest problema. --> 
   

<? if ($tag!=0) {?> 
<div class="col-lg-9 col-sm-10"> 

<p><img 
src="../img/grans/estudimural-<? if 
($tag < 10) {echo "0";} echo $tag; 
?>.jpg" alt="&copy; Minguell" 
class="img-responsive" /></p> 
</div> 

</div> 
   
<!-- La part final d'aquesta secció és els enllaços "Següent" 
i "Anterior", que també ajuden a la usabilitat i la facilitat 
en la navegació d'aquesta secció. Si la variable $tag és 
diferent de 1, ensenyem el vincle "anterior" amb la variable 
menys una unitat. Quan és igual a 1, és a dir, la primera 
imatge, no ens cal anar a l'anterior perquè no n'hi ha. Si la 
variable $tag és diferent de 1 (no és la primera imatge) i és 
diferent de $totalfotos (no és l’última), ensenyem una barreta 
que ens separa els enllaços "Anterior" i "Següent". Si la 
variable $tag és diferent de la variable $totalfotos, vol dir 
que no ens trobem a l'última imatge i que, per tant, n'hi ha 
una de següent. Ensenyem el vincle que ens enllaci al valor 
actual de la variable $tag més una unitat. Si $tag i 
$totalfotos tenen el mateix valor, voldrà dir que som a 
l'última imatge i, per tant, no ens cal posar enllaç a la 
següent.--> 
   

<div class="row"> 
<p style="text-align:center 

!important"> 
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<? if ($tag!=1) {?><a 
href="projectes.php?tag=<? echo $tag-
1; ?>"> &lt; Anterior</a> 

<?} if 
($tag!=1&&$tag!=$totalfotos) {?> |  

<?} if ($tag!=$totalfotos) {?><a 
href="projectes.php?tag=<? echo 
$tag+1; ?>">Següent &gt;</a><? } ?>  
</p> 

</div> 
<?}?> 

 
<!-- Ensenyem tots els enllaços amb les imatges petites 
mitjançant un bucle. Cada imatge inclou una etiqueta "alt" per 
descriure-la i millorar l'accessibilitat i una mica d'estil. 
També això seria millor fer-ho amb un bucle que ens les 
ensenyi totes fent crides a la base de dades per mostrar cada 
"alt" corresponent. --> 
   

<p>&nbsp;</p> 
<p> 

<a href="projectes.php?tag=1" title="aaa" 
data-group="1"><img 
src="../img/petites/estudimural-01T.jpg" 
alt="Alt 01" class="pull-left imatges" /></a> 

<a href="projectes.php?tag=2" title="aaa" 
data-group="1"><img 
src="../img/petites/estudimural-02T.jpg" 
alt="Alt 02" class="pull-left imatges" /></a> 

<a href="projectes.php?tag=3" title="aaa" 
data-group="1"><img 
src="../img/petites/estudimural-03T.jpg" 
alt="Alt 03" class="pull-left imatges" /></a> 
</p> 

 
</div>   

   
<!-- Finalment tenim el peu de la pàgina o "footer", que 
repetim a totes les pàgines. Inclou enllaços a xarxes, el 
telèfon i correu per contactar, i un petit mapa web amb una 
llista de totes les seccions del web, per millorar la 
usabilitat. En aquest cas utilitzem els <div> amb la forma 
estàndard mitjana (medium, md) i 3 columnes. Les etiquetes 



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 122 
 

<span> serveixen quan vols posar un element que no té etiqueta 
pròpia; aquí els fem servir per incloure les icones 
predefinides de Bootstrap amb les classes "glyphicon". La 
llista de seccions es defineix amb <ul> i <li> -->   
    

<footer class="site-footer"> 
<a id="peu" class="anchor"></a> 
<div class="container"> 

<div class="row"> 
<div class="col-md-3"> 

<p> 
<a 

href="https://www.facebook.com/J
osep-Minguell-266640130181844/" 
target="_blank" 
class="xarxa"><img 
src="../img/facebook.png" 
alt="Facebook" style="margin-
right:5px;"></a> 

<a 
href="https://twitter.com/josepm
inguell" target="_blank" 
class="xarxa"><img 
src="../img/twitter.png" 
alt="Twitter" style="margin-
right:5px;"></a> 

<a 
href="https://www.instagram.com/
minguell01/?hl=es" 
target="_blank" 
class="xarxa"><img 
src="../img/instagram.png" 
alt="Instagram" style="margin-
right:5px;"></a> 
</p> 

</div> 
<div class="col-md-3" style="margin-

top:10px;"> 
<h4>Contacta</h4> 
<p> 

<span class="glyphicon 
glyphicon-envelope" aria-
hidden="true"></span> 
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<a 
href="minguellca@gmail.com" 
target="_blank">minguellca@gmail
.com</a> 

<br/> 
<span class="glyphicon 

glyphicon-earphone" aria-
hidden="true"></span>  

<a href="tel:123456789">123 
45 67 89</a> 
<p> 

</div> 
<div class="col-md-3" style="margin-

top:10px;"> 
<h4>Seccions</h4> 
<ul> 

<li><a 
href="index.php">Index</li> 

<li><a 
href="actualitat.php">Actualitat
</a></li> 

<li>Taller 
<ul> 

<li><a 
href="llegat.php">El 
llegat</a></li> 

<li><a 
href="josepminguell.ph
p">Josep 
Minguell</a></li> 

<li><a 
href="jaumeminguell.ph
p">Jaume 
Minguell</a></li> 

<li><a 
href="pinturamural.php
">Pintura mural al 
fresc</a></li> 
</ul> 

</li> 
</ul> 

</div> 
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<div class="col-md-3" style="margin-
top:10px; padding-top:30px"> 

<ul> 
<li>Obres 

<ul> 
<li 

class="footer-
seleccionat">Projectes
</li> 

<li><a 
href="mapa.php">Mapa</
a></li> 
</ul> 

</li> 
<li><a 

href="publicacions.php">Publicac
ions</a></li> 

<li>Extres 
<ul> 

<li><a 
href="descarregues.php
">Descàrregues</a></li
> 

<li><a 
href="participa.php">P
articipa</a></li> 
</ul> 

</li> 
</ul> 

</div> 
</div> 

   
<!-- El footer té una part inferior en la qual incloem 
l'autoria, un enllaç per pujar a l'inici de la pàgina de nou, 
i enllaços a les pàgines d'Avís Legal, Política de Privacitat, 
Cookies i Contacta. Les tres primeres les haurem de definir 
quan sapiguem l'allotjament definitiu del web i qui n'és 
propietari. -->   
 

<div class="bottom-footer"> 
<div class="col-md-3"> Disseny: 

Violeta Prim Aguado - 2022</div> 
            <div class="col-md-9"> 
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<ul class="footer-nav"> 
<li class="backtopp"><a 

href="#top"><span 
class="glyphicon glyphicon-menu-
up" aria-hidden="true"></span> 
Anar a dalt</a></li> 

<li><a href="avis.php">Avís 
legal</a></li> 

<li><a 
href="privacitat.php">Política 
Privacitat</a></li> 

<li><a 
href="cookies.php">Cookies</a></
li> 

<li><a 
href="contacta.php">Contacta</a>
</li> 
</ul> 

</div> 
</div> 

</div> 
</footer> 

 
<!-- Un cop acabat el footer, incloem tot de scripts de 
JavaScript. Alguns enllacen a altres documents propìs, alguns 
a llibreries, i altres els incloem aquí mateix. En aquest 
apartat tenim la llibreria jQuery de Google, el document propi 
del framework Bootstrap, un script per fer que les imatges 
responguin a la mida del dispositiu de manera dinàmica, un 
script per la galeria d'imatges, un altre perquè el carrusel 
de l'índex funcioni correctament i un altre per la barra de 
scroll, que l'hem modificada perquè tingui l'estil del web i 
quan naveguem per la pàgina es generi un efecte de moviment. -
-> 
 

<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/
jquery.min.js"></script> 

<script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" 

src="../js/jquery.backstretch.js"></script> 
<script src="../js/jquery.magnific-

popup.min.js"></script> 
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<script src="../js/index.js"></script> 
<script type="text/javascript" 

src="../js/jquery.nicescroll.min.js"></script> 
   
<!-- Els següents scripts els definim aquí directament, tot i 
que es podrien enllaçar en un altre document. El primer 
serveix per canviar el color i altres característiques del 
"scroll", el segon ens genera un efecte de moviment quan pugem 
a l'inici de la pàgina mitjançant l'enllaç del footer, el 
tercer fa el mateix però per anar al final de la pàgina (no 
l'he utilitzat finalment perquè les pàgines no són tan 
llargues com per necessitar-ho, però ho deixo per si és útil 
en un futur), la velocitat del carrusel, altres 
característiques del scroll i per últim un codi per la galeria 
d'imatges. -->  
  

<script> 
   $(document).ready(function() { 

$("html").niceScroll({cursorcolor:"#c33c29
", cursorborder:"0px", cursoropacitymin: 0.0, 
}); 
} ); 

</script> 
<script> 

$(document).ready(function(){ 
$(function () { 

     // scroll body to 0px on click 
     $('.backtopp a').click(function () { 
      $('body,html').animate({ 

scrollTop: 0 
}, 800); 
return false; 

}); 
}); 

}); 
</script> 
<script> 

$(document).ready(function(){ 
$(function () { 

// scroll body to 0px on click 
$('.menupeu a').click(function () { 

$('body,html').animate({ 
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scrollTop: 
$("#peu").offset().top 
}, 800); 
return false; 

}); 
}); 

}); 
</script> 
<script> 

$('.carousel').carousel({ 
interval: 5000 

}) 
</script> 
<script> 

     $(function(){  // $(document).ready shorthand 
$('.monster').fadeIn('slow'); 

}); 
   $(document).ready(function() { 

/* Every time the window is scrolled ... 
*/ 

$(window).scroll( function(){ 
/* Check the location of each desired 

element */ 
$('.hideme').each( function(i){ 

var bottom_of_object = 
$(this).position().top + 
$(this).outerHeight(); 

var bottom_of_window = 
$(window).scrollTop() + 
$(window).height(); 
/* If the object is completely 

visible in the window, fade it it */ 
if( bottom_of_window > 

bottom_of_object ){ 
$(this).animate({'opacity':

'1'},500); 
} 

});  
}); 

}); 
</script> 
<script> 

$(document).ready(function() { 
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$('.simple-ajax-popup-align-
top').magnificPopup({ 

type: 'ajax', 
alignTop: true, 
overflowY: 'scroll' // as we know 
that popup content is tall we set 
scroll overflow by default to avoid 
jump 

}); 
$('.simple-ajax-popup').magnificPopup({ 

type: 'ajax' 
}); 

}); 
</script> 

 
<!-- Acabem els scripts de JavaScript i hem de tancar les 
etiquetes del cos de la pàgina <body> i la pròpia de tota la 
pàgina, <html> --> 
   

</body> 
</html> 
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ANNEX III: Descripció fulla d’estil CSS 

A continuació podem veure el codi de la fulla d’estil CSS, “estil3.css”, que hi ha 

per defecte al lloc web, amb els seus comentaris corresponents. Per fer-ho més 

entenedor, seguirem la llegenda de colors següent: 

- Comentaris explicadors, en gris. 

- Elements del portal web, en magenta. 

- Característiques i valors de cada element, en blau. 

 

/* Estil del fons, del text i font de la lletra en general, 
dels paràgrafs i els enllaços que inclouen */ 
 
body { 

background-color:#fff; 
color:#333; 
font-family: 'Raleway', sans-serif;  

} 
p { 
 text-align:justify; 
 font-size:1.3em; 
} 
p a{ 
 color:#c33c29;  
} 
 
/* Estil de les àncores, que són marques en la mateixa pàgina. 
L'utilitzem per desplaçar-nos a diferents punts de les pàgines 
*/ 
 
a.anchor { 

display: block; 
position: relative; 
top: -100px; 
visibility: hidden; 

} 
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/* La classe "cau" ens serveix per posar color a un text 
concret, sense que aquest sigui un enllaç */ 
 
.cau { 

color:#c33c29;  
font-weight:bold; 

} 
 
/* Estils dels títols, que es defineixen amb les etiquetes h1-
h6. Hi definim el color, la font, si els volem negreta i quins 
marges tenen */ 
 
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { 

color:#c33c29;  
font-family: 'Open Sans',  
cursive;  
font-weight:bold; 

} 
h2 { 

margin:30px 0 40px 0; 
font-size:3em; 
text-align:center; 

} 
h4 { 

margin-top:-10px;  
margin-bottom:20px; 

} 
 
/* Estil de les files, que és on posem textos i imatges fora 
de les barres de menús, breadcrumbs o els peus de pàgina. 
Definim els seus marges interns i un marge inferior */ 
 
.fila { 
 padding:0px 20px 35px 20px; 
 margin-bottom:20px; 
} 
 
/* Estil del logo i la capçalera. Definim mida i que no hi 
volem contorn */ 
 
.navbar-brand { 

font-size:1.8em; 
} 
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.page-header { 
border:0; 

} 
 
/* Estil de la barra de dalt, que inclou el formulari de 
cerca, l'enllaç de contacta i els canvis d'idioma. Definim 
colors, mides i marges, interns i externs */ 
 
.barradalt { 

width:100% !important;  
background-color:#fff; 
color:#c33c29;  
font-size:0.75em; 
text-align:right; 
padding:8px 20px 8px 10px; 

} 
.barradalt a { 
 color:#000 !important; 
} 
.barradalt a:hover { 
 color:#c33c29 !important;   
} 
.barradalt span { 
 margin-left:20px; 
} 
.barradalt .glyphicon { 
 margin-right:2px; 
} 
.barradalt .idioma { 
 font-weight:bold; 
} 
.barradalt .idiomasel { 
 font-weight:normal !important; 
} 
 
/* Estil del formulari de cerca i la icona de la lupa. Com a 
novetat, aquí definim el temps de les transicions i que tingui 
un contorn rodó */ 
 
.search-box { 

display: inline-block; 
width: 200px; 

 height:30px !important; 
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border-radius: 10px; 
padding: 2px 45px 5px 2px; 
position: relative; 
background: #fff; 
border: 1px solid #ddd; 
-webkit-transition: all 200ms ease-in-out; 
-moz-transition: all 200ms ease-in-out; 
transition: all 200ms ease-in-out; 

} 
 
.search-box.hovered, .search-box:hover, .search-box:active { 

border: 1px solid #aaa; 
} 
.search-box input[type=text] { 

border: none; 
box-shadow: none; 
display: inline-block; 
padding: 0; 
margin-left: 5px; 
background: transparent; 

 height:23px !important; 
} 
.search-box input[type=text]:hover, .search-box 
input[type=text]:focus, .search-box input[type=text]:active { 

box-shadow: none; 
} 
.search-box .search-btn { 

position: absolute; 
right: 4px; 
top: 2px; 
color: #aaa; 
border-radius: 5px; 
font-size: 15px; 
padding: 2px 8px 0px; 
-webkit-transition: all 200ms ease-in-out; 
-moz-transition: all 200ms ease-in-out; 
transition: all 200ms ease-in-out; 

} 
.search-box .search-btn:hover { 

color: #fff; 
background-color: #c33c29; 

} 
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/* Estil de la barra de menús. Inclou també els submenús / 
dropdown i l'estil de quan el menú és el de la pàgina actual 
(selected) */ 
 
.navbar { 

background: #c33c29; 
 font-size:1.3em; 
 width:100% !important; 
 height:96px !important; 
} 
.navbar a { 
 color:#fff; 
} 
.navbar a:hover { 
 color:#c33c29;  
} 
.nav>li>a:focus { 

text-decoration: none; 
background-color: #c33c29 !important; 

 color:#fff !important; 
} 
.nav .open>a, .nav .open>a:focus, .nav .open>a:hover{ 

background-color: #eee !important; 
color:#c33c29 !important; 

} 
.navbar-toggle .icon-bar { 

background-color:#fff; 
} 
.navbar-toggle{ 

border-color:#ddd; 
} 
.navbar-toggle:focus, .navbar-toggle:hover{ 

background-color:#ddd; 
} 
.navbar-collapse, .navbar-form { 

background: #c33c29; 
} 
.seleccionat { 
 color:#c33c29; 
 background: #fff; 
} 
.selected { 

background: #fff; 
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 color: #c33c29; 
 position: relative; 

display: block; 
padding: 15px; 

 line-height: 20px; 
} 
.dropdown-menu .selected { 
 padding:3px 20px; 
} 
 
/* Estil de les molles, amb una barra i marge inferiors */ 
 
.molles { 

border-bottom: 1px #ddd solid;  
margin-top:20px; 

} 
 
/* Estil del carrusel de l'índex, també dels seus texts si 
n'inclou */ 
 
.carousel-inner>.item { 

-webkit-transition: 0.6s ease !important; 
-o-transition: 0.6s ease !important; 
transition: 0.6s ease !important; 

} 
.carousel-inner{ 
 overflow:visible !important; 
} 
.carousel-caption h1{ 
 font-size:3.5em; 
} 
.carousel-caption h2{ 
 font-style:italic; 
 font-size:2.5em; 
 color:#f094bb; 
} 
#myCarousel { 
 margin-top:50px; 
} 
 
/* Fem els controls del carrusel més grans. Utilitzem “em” per 
no definir uns píxels exactes i que variï depenent de la mida 
del dispositiu */ 
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.carousel-control .icon-next, .carousel-control .icon-prev { 
 font-size:3em !important; 
} 
 
/* Estils de les imatges utilitzades en l'índex per fer-les 
rodones */ 
 
.imgindex { 
 border-radius: 50%; 
 max-width:250px; 
 margin-bottom: 20px; 
} 
.cerclesindex p{ 

text-align: center; 
} 
.cerclesindex { 

margin: 50px 0px 0px; 
} 

 
/* Estil del "parallax", que són les imatges d'algunes 
seccions que es mouen amb nosaltres quan ens desplacem per la 
pàgina. En definim un per cada imatge diferent i la incloem 
aquí */ 
 
.parallax { 

height: 300px;  
background-attachment: fixed; 
background-position: center; 
background-repeat: no-repeat; 
background-size: cover; 
margin-top:-20px; 

} 
.parallaxa { 

background-image: url("../img/parallax1.jpg"); 
} 
.parallaxb { 

background-image: url("../img/parallax2.jpg"); 
} 
.parallaxc { 

background-image: url("../img/parallax3.jpg"); 
} 
.parallaxd { 
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background-image: url("../img/parallax4.jpg"); 
} 
.parallaxe { 

background-image: url("../img/parallax5.jpg"); 
} 
 
/* En algunes pàgines hi tenim un seguit d'imatges; en definim 
els marges amb la classe "imatges" */ 
 
.projectes { 
 margin: 0 5px 5px 0; 
} 
 
/* Estil del peu de la pàgina. Hi definim el color de fons, 
marges, els seus títols, els seus menús, llistes i altres */ 
 
.site-footer { 

background-size: 100% auto; 
 background-repeat:no-repeat; 
 background-position:bottom right; 
 background-color:#c33c29; 
 color:#fff; 
 margin-top:30px; 
 padding-top:20px; 
} 
.site-footer h4 { 

color:#fff; 
} 
.bottom-footer{ 
 border-top: 1px solid #b2b2b2; 
 margin-top:20px; 
 padding-top:5px; 
 color:#b2b2b2; 
} 
.footer-nav{ 
 text-align: right; 
 list-style: none; 
} 
.footer-nav li{ 
 display:inline; 
} 
.footer-nav li:not(:first-child):before { 
 content: '|'; 
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 padding:0px 10px; 
} 
.site-footer a{ 
 color:#fff; 
} 
.site-footer a:hover{ 
 color:#fff; 
} 
.footer-seleccionat { 
 color:#000 !important; 
} 
.menupeu{ 

background-color:#000; 
} 
.menupeu a{ 

color:#fff !important; 
} 
.menupeu a:hover{ 

text-decoration:underline !important; 
} 
 
/* Estil de les imatges de les xarxes socials, perquè tinguin 
un efecte de fos */ 
 
.xarxa img{ 
 opacity:0.7; 
 transition: 0.8s; 
} 
.xarxa img:hover{ 
 opacity:1; 
 transition: 0.8s; 
} 
 
/* Estil dels formularis, com el que utilitzem en la secció 
contacta. Algunes d'aquestes classes no s'utilitzen, però 
seran útils quan s'implementi la web en el servidor que 
correspongui */ 
 
.form-control { 
 background-color: #fff !important;  
} 
#InputName, #InputEmail { 
 width:226px; 
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} 
.inputerror{ 
 background:#f33; 
 color:#fff; 
} 
input[type=text]:focus { 

background-color: #b2b2b2; 
} 
.missatge { 
 height:200px !important; 
} 
textarea:focus { 

background-color: #b2b2b2; 
} 
.enviar{ 

background-color:#c33c29;  
} 
.enviar:hover{ 

background-color:#333;  
} 
 
/* Amb @media, definim els estils que han de ser diferents 
quan la pantalla es fa petita (amplada menor de 958 píxels). 
Per exemple, en les capçaleres i mides del carrusel, la mida 
de la barra de navegació, les capçaleres de les files o del 
peu */ 
 
@media screen and (max-width:958px){  

.carousel-caption h1{ 
  font-size:1.8em; 

} 
.carousel-caption h2{ 

  font-size:1.3em; 
} 
#myCarousel { 

  height:300px; 
margin-top:115px; 

} 
.item { 

  height:350px; 
} 
.item img { 

  position:absolute; 
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  object-fit:cover; 
  top:0; 
  left:0; 
  min-height:300px; 

} 
.carousel-indicators { 

  bottom:0px; 
} 
.navbar { 

  height:116px !important; 
} 
.fila h2{ 

  font-size: 2em !important; 
} 
.site-footer h4 { 

  margin-top:20px 
} 

}  
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ANNEX IV: Avaluació heurística 

Expert 1 

 

Fig. 90. Visibilitat i estat del sistema, heurística de l’expert 1.  

 

Fig. 91. Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores i objectes humans, 

heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 92. Control i llibertat de l’usuari, heurística de l’expert 1. 
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Fig. 93. Consistència i estàndards, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 94. Reconeixement enlloc de memòria, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 95. Flexibilitat i eficiència d’ús, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 96. Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se dels errors, heurística de 

l’expert 1. 
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Fig. 97. Prevenció d’errors, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 98. Disseny estètic i minimalista, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 99. Ajuda i documentació, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 100. Guardar l’estat i protegir la feina, heurística de l’expert 1. 
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Fig. 101. Color i llegibilitat, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 102. Autonomia, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 103. Valors per defecte, heurística de l’expert 1. 

 

Fig. 104. Reducció de la latència, heurística de l’expert 1. 
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Fig. 105. Resultats, heurística de l’expert 1. 
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Expert 2 

 

Fig. 106. Visibilitat i estat del sistema, heurística de l’expert 2.  

 

Fig. 107. Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores i objectes humans, 

heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 108. Control i llibertat de l’usuari, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 109. Consistència i estàndards, heurística de l’expert 2. 
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Fig. 110. Reconeixement enlloc de memòria, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 111. Flexibilitat i eficiència d’ús, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 112. Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se dels errors, heurística de 

l’expert 2. 

 

Fig. 113. Prevenció d’errors, heurística de l’expert 2. 
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Fig. 114. Disseny estètic i minimalista, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 115. Ajuda i documentació, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 116. Guardar l’estat i protegir la feina, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 117. Color i llegibilitat, heurística de l’expert 2. 
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Fig. 118. Autonomia, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 119. Valors per defecte, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 120. Reducció de la latència, heurística de l’expert 2. 

 

Fig. 121. Resultats, heurística de l’expert 2.  

 
 
  



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 149 
 

Expert 3 

 

Fig. 122. Visibilitat i estat del sistema, heurística de l’expert 3.  

 

Fig. 123. Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores i objectes humans, 

heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 124. Control i llibertat de l’usuari, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 125. Consistència i estàndards, heurística de l’expert 3. 
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Fig. 126. Reconeixement enlloc de memòria, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 127. Flexibilitat i eficiència d’ús, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 128. Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se dels errors, heurística de 

l’expert 3. 

 

Fig. 129. Prevenció d’errors, heurística de l’expert 3. 
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Fig. 130. Disseny estètic i minimalista, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 131. Ajuda i documentació, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 132. Guardar l’estat i protegir la feina, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 133. Color i llegibilitat, heurística de l’expert 3. 
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Fig. 134. Autonomia, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 135. Valors per defecte, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 136. Reducció de la latència, heurística de l’expert 3. 

 

Fig. 137. Resultats, heurística de l’expert 3.  
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ANNEX V: Model de proves d’usuari 

CONTEXTUALITZACIO ́ 

Sol·licito la teva participació per realitzar un Test d'Usabilitat del lloc web de 

Taller Minguell. 

Abans de començar, m’agradaria aclarir que això no es tracta de cap examen 

personal, el que s’avalua és un lloc web i en cap cas se t'avalua a tu. 

Això sí, m’interessa saber com més possible respecte a la teva experiència 

mentre utilitzaràs el lloc web que et proposaré. Per tant, no amaguis cap dubte ni 

incertesa que pugui sorgir durant el test, l'objectiu és trobar aquelles parts del 

lloc web que les generen, analitzar-les i arreglar-les. O sigui, sigues tu mateix/a i 

digues el que realment penses i sents durant el procés. 

Aquest test consisteix en unes preguntes pre-test, 5 tasques molt curtes i unes 

darreres preguntes post-test. Per recollir les teves dades de manera anònima, es 

demana el teu consentiment explícit. Tot i així, has de saber que en qualsevol 

moment tens dret a decidir no continuar i abandonar la sessió del test sense la 

necessitat de donar cap justificació.       

Per complir aquest objectiu i d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, hem d'obtenir el teu 

consentiment per recollir les teves dades. 

Si em dones el teu consentiment, la sotasignada es compromet a tractar tota la 

informació -dades personals, opinió- únicament de forma interna i només amb 

finalitats d'estudi. Aquesta documentació no serà publicada, ni enviada a ningú, ni 

utilitzada per a cap altre objectiu. Totes les dades seran tractades de forma 

completament anònima. 



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 154 
 

Si estàs d'acord amb això i vols continuar amb el test, si us plau, dona'm el teu 

consentiment omplint les teves dades: 

Jo, _________________________, amb DNI __________ i major d'edat, accedeixo 

voluntàriament a la recopilació de dades i a l'ús d'aquestes com a material 

d'estudi en els termes expressats anteriorment. 

Moltes gràcies! 

Violeta Prim, estudiant de tercer curs del GDDTeC (EPS - UdL). 
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PRE-TEST      

1. Quants anys tens? 

          

         

2. Quant de temps dediques al dia a l’ús de pàgines web? 

          

         

3. Quins són els tipus de llocs web (videojocs, revistes o diaris electrònics, 

compres en línia, visualització de contingut, fòrums, ...) als quals 

accedeixes amb més freqüència?       

  

4. Quin dispositiu fas servir més per accedir a pàgines web? (Telèfon 

mòbil, ordinador, tauleta...) 

        

5. ¿Quan vols saber informació d’un personatge públic, quin mitjà utilitzes 

(llibres, diaris, revistes, cercadors web, amics, …) per trobar-la? 

          

         

6. ¿Confies més en la informació trobada en qualsevol portal web, o en el 

lloc propi del personatge, empresa o temàtica que busques? 
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TASQUES A REALITZAR 

En aquest cas, el lloc web a testejar no t’és conegut. Es tracta del portal web d’en 

Josep Minguell, un artista targarí especialitzat en la pintura mural al fresc. 

http://www.toniprim.cat/tm/cat/index.php 

El funcionament de les tasques serà el següent: 

- Algunes tasques es basen en la resposta d’una pregunta o en la realització 

d’una acció concreta. Contesta les preguntes per escrit i escriu als apartats 

"observacions" aquells detalls que t'han fet dubtar o que t'han ajudat a 

trobar més ràpidament les respostes. 

- Cadascuna de les tasques acaba quan tu mateix creguis que has 

aconseguit fer-la. Per contra, pot acabar quan creguis que no pots 

aconseguir fer-la (en aquest cas, especifica a les observacions per què 

creus que no has pogut). 

- Recorda que no t'estem posant a prova a tu, sinó al lloc web, així que no 

t'has de preocupar de fer-ho el més ràpid possible. 

Pots procedir a executar les següents tasques, començant des de la pàgina 

inicial:         
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1. Ves a la secció mapa, busca l’Ermita de Santa Maria de la Bovera i 

escriu on està situada. 

 Resposta:  

Observacions: 

         

2. Ves a l’apartat de projectes, obre una de les imatges i escriu el títol de 

l’obra. 

Resposta:  

Observacions: 

         

3. De quina manera pots enviar un missatge a l’artista? 

          

Resposta:  

Observacions: 

         

4. On es troben els enllaços a les xarxes socials de l’artista? 

          

Resposta:  

Observacions: 
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POST-TEST       

1. Assenyala les dues coses que més t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

 

2. Assenyala les dues coses que menys t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 
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QÜESTIONARI SUS 

1. Crec que faria servir aquest lloc web freqüentment. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

2. Trobo aquest lloc web innecessàriament complex. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

3. Crec que el lloc web ha set fàcil d’usar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

4. Crec que necessitaria ajuda d’una persona amb coneixements tècnics per 

utilitzar aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

5. Les funcions d’aquest lloc web estan ben integrades. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

6. Crec que el lloc web és molt inconsistent. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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7. Imagino que la majoria de gent aprendria a fer servir aquest lloc web de 

forma molt ràpida. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

8. Trobo que el lloc web és molt difícil d’utilitzar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

9. Em sento confiat/da en fer servir aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

10. He necessitat aprendre moltes coses per ser capaç de fer servir aquest 

lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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ANNEX VI: Resultats de les proves d’usuari 

Usuari 1 
 

PRE-TEST      

1. Quants anys tens? 

          

 21 anys.        

2. Quant de temps dediques al dia a l’ús de pàgines web? 

          

5 - 6 hores.         

3. Quins són els tipus de llocs web (videojocs, revistes o diaris electrònics, 

compres en línia, visualització de contingut, fòrums, ...) als quals 

accedeixes amb més freqüència? 

          

Generalment accedeixo més a webs dedicades a la visualització de 

contingut i a fòrums, encara que també visito pàgines de compres en línea 

de tant en tant.   

4. Quin dispositiu fas servir més per accedir a pàgines web? (Telèfon 

mòbil, ordinador, tauleta...) 

          

El que més utilitzo es l’ordinador, encara que també hi accedeixo força a 

través del telèfon mòbil.   

      



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 162 
 

5. ¿Quan vols saber informació d’un personatge públic, quin mitjà utilitzes 

(llibres, diaris, revistes, cercadors web, amics, …) per trobar-la? 

          

Pràcticament sempre utilitzo un cercador web.    

  

6. ¿Confies més en la informació trobada en qualsevol portal web, o en el 

lloc propi del personatge, empresa o temàtica que busques? 

Em genera més confiança un espai que és propi del personatge, empresa 

o temàtica. 
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TASQUES A REALITZAR 

1. Ves a la secció mapa, busca l’Ermita de Santa Maria de la Bovera i 

escriu on està situada. 

 Resposta: Guimerà, Catalonia, Spain 25341. 

Observacions: Ha buscat la secció mitjançant el mapa web del footer, no 

des de la barra de navegació. Considera que ha estat fàcil de trobar. 

         

2. Ves a l’apartat de projectes, obre una de les imatges i escriu el títol de 

l’obra. 

Resposta: Mural del tri centenari. 

Observacions: No queda prou clar si el nom de l’obra és el títol o la 

primera linia, caldria destacar-ho d’alguna manera. 

         

3. De quina manera pots enviar un missatge a l’artista? 

          

Resposta: A través de l’apartat “Contacta” que es troba en el menú i 

omplint el formulari que es troba allí. 

Observacions: Fàcil de trobar i entenedor d’utilitzar. 

         

4. On es troben els enllaços a les xarxes socials de l’artista? 

          

Resposta: Es troben al footer en forma d’icona de cada xarxa social. 
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Observacions: La primera intuició ha set buscar-les a la barra de 

navegació i la segona al mapa web, però així i tot ho ha trobat fàcil. 
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POST-TEST       

1. Assenyala les dues coses que més t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

M’ha agradat la presentació de la pàgina inicial amb el slider i la 

introducció amb els diferents apartats que pots trobar dins de l’obra, ja que 

crec que queda visualment atractiu i et dona una pinzellada de què és el 

que et pots trobar dins de la web. 

A més, les diferents seccions de la pàgina crec que estan ben 

organitzades i és fàcil trobar l’apartat que busques dins la web amb 

rapidesa. 

2. Assenyala les dues coses que menys t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

De les coses que menys m’han agradat, a l’apartat de projectes el text 

explicador de cada obra, al ser tan llarg i quedar en un costat per la 

imatge, se m’ha fet una mica difícil de llegir i trobar la informació 

ràpidament. 

I, per últim, l’organització del footer ja que, encara que crec que és 

entenedor i que compta amb tots els apartats necessaris, m’ha costat 

trobar a primer cop d’ull el que estava buscant (encara que en pocs 

segons ho he acabat trobant sense problemes).     
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QÜESTIONARI SUS 

1. Crec que faria servir aquest lloc web freqüentment. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

2. Trobo aquest lloc web innecessàriament complex. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

3. Crec que el lloc web ha set fàcil d’usar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

4. Crec que necessitaria ajuda d’una persona amb coneixements tècnics per 

utilitzar aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

5. Les funcions d’aquest lloc web estan ben integrades. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

6. Crec que el lloc web és molt inconsistent. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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7. Imagino que la majoria de gent aprendria a fer servir aquest lloc web de 

forma molt ràpida. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

8. Trobo que el lloc web és molt difícil d’utilitzar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

9. Em sento confiat/da en fer servir aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

10. He necessitat aprendre moltes coses per ser capaç de fer servir aquest 

lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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Usuari 2 
 

PRE-TEST      

1. Quants anys tens? 

          

38        

2. Quant de temps dediques al dia a l’ús de pàgines web? 

          

6h o més        

3. Quins són els tipus de llocs web (videojocs, revistes o diaris electrònics, 

compres en línia, visualització de contingut, fòrums, ...) als quals 

accedeixes amb més freqüència? 

          

Xarxes socials i informació general, de notícies, esports, oci… Molt del 

sector audiovisual  

4. Quin dispositiu fas servir més per accedir a pàgines web? (Telèfon 

mòbil, ordinador, tauleta...) 

          

Mòbil i PC de sobretaula       

5. ¿Quan vols saber informació d’un personatge públic, quin mitjà utilitzes 

(llibres, diaris, revistes, cercadors web, amics, …) per trobar-la? 

          

Xarxes socials com Twitter i cercadors web 
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6. ¿Confies més en la informació trobada en qualsevol portal web, o en el 

lloc propi del personatge, empresa o temàtica que busques? 

En principi el lloc web de la persona en particular ha de tenir una 

informació més acurada, però intento formar la meva opinió amb diferents 

fonts. 
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TASQUES A REALITZAR 

1. Ves a la secció mapa, busca l’Ermita de Santa Maria de la Bovera i 

escriu on està situada. 

 Resposta: Guimerà, Catalunya 

Observacions: Troba molt xulo el mapa. 

         

2. Ves a l’apartat de projectes, obre una de les imatges i escriu el títol de 

l’obra. 

Resposta: Mural del tri centenari: Tàrrega 1714 

Observacions: No té clar si el títol és el primer text o el segon. 

         

3. De quina manera pots enviar un missatge a l’artista? 

          

Resposta: Utilitzant l’apartat de contacta o accedint als seus comptes a les 

xarxes socials 

Observacions: Li agrada que estigui a dos llocs diferents (capçalera i 

footer). 

         

4. On es troben els enllaços a les xarxes socials de l’artista? 

          

Resposta: Al peu de pàgina, visible en totes les pàgines 
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Observacions: Com ja els ha vist a la pregunta anterior, no li ha calgut 

tornar a buscar-los. 
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POST-TEST       

1. Assenyala les dues coses que més t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

M’ha agradat que és una web senzilla però molt agradable i molt fàcil de 
fer anar. 

2. Assenyala les dues coses que menys t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

El que menys m’ha agradat és que hi falta informació (encara hi ha el text 

en llatí Lorem Ipsum) i obres i imatges. Però està molt bé.     
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QÜESTIONARI SUS 

1. Crec que faria servir aquest lloc web freqüentment. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

2. Trobo aquest lloc web innecessàriament complex. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

3. Crec que el lloc web ha set fàcil d’usar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

4. Crec que necessitaria ajuda d’una persona amb coneixements tècnics per 

utilitzar aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

5. Les funcions d’aquest lloc web estan ben integrades. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

6. Crec que el lloc web és molt inconsistent. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 



Treball final de grau - Disseny i desenvolupament del portal web de l'artista Josep Minguell 

 

 174 
 

7. Imagino que la majoria de gent aprendria a fer servir aquest lloc web de 

forma molt ràpida. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

 

8. Trobo que el lloc web és molt difícil d’utilitzar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

9. Em sento confiat/da en fer servir aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

10. He necessitat aprendre moltes coses per ser capaç de fer servir aquest 

lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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Usuari 3 
 

PRE-TEST      

1. Quants anys tens? 

          

30        

2. Quant de temps dediques al dia a l’ús de pàgines web? 

          

entre 4 i 5 hores        

3. Quins són els tipus de llocs web (videojocs, revistes o diaris electrònics, 

compres en línia, visualització de contingut, fòrums, ...) als quals 

accedeixes amb més freqüència? 

          

videojocs online, pagines de musica, youtube, twitch…  

4. Quin dispositiu fas servir més per accedir a pàgines web? (Telèfon 

mòbil, ordinador, tauleta...) 

          

mobil i portatil       

5. ¿Quan vols saber informació d’un personatge públic, quin mitjà utilitzes 

(llibres, diaris, revistes, cercadors web, amics, …) per trobar-la? 

          

google 
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6. ¿Confies més en la informació trobada en qualsevol portal web, o en el 

lloc propi del personatge, empresa o temàtica que busques? 

normalment contrasto informació en diferents webs 
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TASQUES A REALITZAR 

1. Ves a la secció mapa, busca l’Ermita de Santa Maria de la Bovera i 

escriu on està situada. 

 Resposta: guimerà 

Observacions: - 

         

2. Ves a l’apartat de projectes, obre una de les imatges i escriu el títol de 

l’obra. 

Resposta: mural del tricentenari 

Observacions: - 

         

3. De quina manera pots enviar un missatge a l’artista? 

          

Resposta: apartat contacta 

Observacions: - 

         

4. On es troben els enllaços a les xarxes socials de l’artista? 

          

Resposta: al footer de la web 

Observacions: - 
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POST-TEST       

1. Assenyala les dues coses que més t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

es esteticament agradable i el contingut fluid 

2. Assenyala les dues coses que menys t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

falten textes i fotos          
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QÜESTIONARI SUS 

1. Crec que faria servir aquest lloc web freqüentment. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

2. Trobo aquest lloc web innecessàriament complex. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

3. Crec que el lloc web ha set fàcil d’usar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

4. Crec que necessitaria ajuda d’una persona amb coneixements tècnics per 

utilitzar aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

5. Les funcions d’aquest lloc web estan ben integrades. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

6. Crec que el lloc web és molt inconsistent. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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7. Imagino que la majoria de gent aprendria a fer servir aquest lloc web de 

forma molt ràpida. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

8. Trobo que el lloc web és molt difícil d’utilitzar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

9. Em sento confiat/da en fer servir aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

10. He necessitat aprendre moltes coses per ser capaç de fer servir aquest 

lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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Usuari 4 
 

PRE-TEST      

1. Quants anys tens? 

          

65        

2. Quant de temps dediques al dia a l’ús de pàgines web? 

          

1h        

3. Quins són els tipus de llocs web (videojocs, revistes o diaris electrònics, 

compres en línia, visualització de contingut, fòrums, ...) als quals 

accedeixes amb més freqüència? 

          

Hotels i restaurants  

4. Quin dispositiu fas servir més per accedir a pàgines web? (Telèfon 

mòbil, ordinador, tauleta...) 

          

Els 3       

5. ¿Quan vols saber informació d’un personatge públic, quin mitjà utilitzes 

(llibres, diaris, revistes, cercadors web, amics, …) per trobar-la? 

          

Cercadors  
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6. ¿Confies més en la informació trobada en qualsevol portal web, o en el 

lloc propi del personatge, empresa o temàtica que busques? 

Si, però ho reafirmo amb el lloc propi, o al contrari. Sempre busco 

informació en diferents llocs. 
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TASQUES A REALITZAR 

1. Ves a la secció mapa, busca l’Ermita de Santa Maria de la Bovera i 

escriu on està situada. 

 Resposta: Guimerà 

Observacions: - 

         

2. Ves a l’apartat de projectes, obre una de les imatges i escriu el títol de 

l’obra. 

Resposta: Ajuntament de Tàrrega (l’Urgell) - 2014 

Observacions: - 

         

3. De quina manera pots enviar un missatge a l’artista? 

          

Resposta: A la part de baix de la pàgina hi ha el seu correu i el telèfon. A 

dalt també hi ha un enllaç per contactar. 

Observacions: Primer intenta entrar a extres, després baixa al footer i 

finalment mira la capçalera. 

         

4. On es troben els enllaços a les xarxes socials de l’artista? 

          

Resposta: A baix de la web hi ha les icones de instagram, facebook i 

twitter.  
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Observacions: - 
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POST-TEST       

1. Assenyala les dues coses que més t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

M’ha agradat molt el disseny i que es molt fàcil de moure’s pels diferents 
apartats. 

2. Assenyala les dues coses que menys t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

Hi aniria actualitzant les notícies de l’artista com la concessió de la Creu de 

Sant Jordi.           
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QÜESTIONARI SUS 

1. Crec que faria servir aquest lloc web freqüentment. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

2. Trobo aquest lloc web innecessàriament complex. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

3. Crec que el lloc web ha set fàcil d’usar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

4. Crec que necessitaria ajuda d’una persona amb coneixements tècnics per 

utilitzar aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

5. Les funcions d’aquest lloc web estan ben integrades. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

6. Crec que el lloc web és molt inconsistent. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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7. Imagino que la majoria de gent aprendria a fer servir aquest lloc web de 

forma molt ràpida. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

8. Trobo que el lloc web és molt difícil d’utilitzar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

9. Em sento confiat/da en fer servir aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

10. He necessitat aprendre moltes coses per ser capaç de fer servir aquest 

lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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Usuari 5 
 

PRE-TEST      

1. Quants anys tens? 

          

65        

2. Quant de temps dediques al dia a l’ús de pàgines web? 

          

1 hora        

3. Quins són els tipus de llocs web (videojocs, revistes o diaris electrònics, 

compres en línia, visualització de contingut, fòrums, ...) als quals 

accedeixes amb més freqüència? 

          

Diaris electronics, visualització de continguts, compres… 

4. Quin dispositiu fas servir més per accedir a pàgines web? (Telèfon 

mòbil, ordinador, tauleta...) 

          

Ordinador i telèfon mòbil       

5. ¿Quan vols saber informació d’un personatge públic, quin mitjà utilitzes 

(llibres, diaris, revistes, cercadors web, amics, …) per trobar-la? 

          

Cercadors i web  
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6. ¿Confies més en la informació trobada en qualsevol portal web, o en el 

lloc propi del personatge, empresa o temàtica que busques? 

Procuro ser crític amb qualsevol font 
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TASQUES A REALITZAR 

1. Ves a la secció mapa, busca l’Ermita de Santa Maria de la Bovera i 

escriu on està situada. 

 Resposta: Està situada a Guimerà. 

Observacions: Intenta buscar el mapa a la secció d’extres. També 

s’estranya de que no hi posi el nom de la localització en el mapa, només a 

la caixa d’informació. 

         

2. Ves a l’apartat de projectes, obre una de les imatges i escriu el títol de 

l’obra. 

Resposta: Mural del tri centenari: Tàrrega 1714. 

Observacions: Primer pensa que ha de contestar respecte de la imatge 

decorativa de l’apartat d’obres. 

         

3. De quina manera pots enviar un missatge a l’artista? 

          

Resposta: Tenim un enllaç per contactar a dreta de la barra superior. 

Observacions: La primera intuïció és buscar dins la barra de navegació. 

         

4. On es troben els enllaços a les xarxes socials de l’artista? 

          

Resposta: A la part baixa de la web, a l’esquerra del mapa general. 
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Observacions: - 
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POST-TEST       

1. Assenyala les dues coses que més t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

El que més m’ha agradat ha set la facilitat per trobar les coses i l’estètica 
general de colors.  

2. Assenyala les dues coses que menys t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

El que menys m’ha agradat potser és que voldria veure-hi més obres.  
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QÜESTIONARI SUS 

1. Crec que faria servir aquest lloc web freqüentment. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

2. Trobo aquest lloc web innecessàriament complex. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

3. Crec que el lloc web ha set fàcil d’usar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

4. Crec que necessitaria ajuda d’una persona amb coneixements tècnics per 

utilitzar aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

5. Les funcions d’aquest lloc web estan ben integrades. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

6. Crec que el lloc web és molt inconsistent. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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7. Imagino que la majoria de gent aprendria a fer servir aquest lloc web de 

forma molt ràpida. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

8. Trobo que el lloc web és molt difícil d’utilitzar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

9. Em sento confiat/da en fer servir aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

10. He necessitat aprendre moltes coses per ser capaç de fer servir aquest 

lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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Usuari 6 
 

PRE-TEST      

1. Quants anys tens? 

          

30        

2. Quant de temps dediques al dia a l’ús de pàgines web? 

          

Aproximadament 2 h.        

3. Quins són els tipus de llocs web (videojocs, revistes o diaris electrònics, 

compres en línia, visualització de contingut, fòrums, ...) als quals 

accedeixes amb més freqüència? 

          

Diaris i portals digitals, xarxes socials i plataformes d’aprenentatge en línia. 

4. Quin dispositiu fas servir més per accedir a pàgines web? (Telèfon 

mòbil, ordinador, tauleta...) 

          

Mòbil personal.      

5. ¿Quan vols saber informació d’un personatge públic, quin mitjà utilitzes 

(llibres, diaris, revistes, cercadors web, amics, …) per trobar-la? 

          

Google i xarxes socials (Instagram i Facebook bàsicament).  
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6. ¿Confies més en la informació trobada en qualsevol portal web, o en el 

lloc propi del personatge, empresa o temàtica que busques? 

Confio poc en allò que veig publicat a les xarxes socials i ho solc 

contrastar amb informació de fonts que considero més serioses com ara 

alguns mitjans de comunicació.  
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TASQUES A REALITZAR 

1. Ves a la secció mapa, busca l’Ermita de Santa Maria de la Bovera i 

escriu on està situada. 

 Resposta: A prop de Tàrrega. A Guimerà 

Observacions: Ha buscat l’Ermita directament al mapa i no a la llegenda 

perquè ja sabia més o menys on era. 

         

2. Ves a l’apartat de projectes, obre una de les imatges i escriu el títol de 

l’obra. 

Resposta: El mural del Tri Centenari 

Observacions: No té clar és el primer text o el segon, ella afegiria el títol 

en negreta. 

         

3. De quina manera pots enviar un missatge a l’artista? 

          

Resposta: Fent clic a la pestanya de Contacta en el marge superior dret o 

bé enviant un missatge al correu electrònic que apareix al peu de pàgina 

més aviat al centre. 

Observacions: És ràpid i intuitiu. 

         

4. On es troben els enllaços a les xarxes socials de l’artista? 
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Resposta: Al marge inferior esquerre del web apareixen les icones de les 

XXSS.  

Observacions: Ha buscar primer a les pàgines d’actualitat, de participa i de 

descàrregues. Comenta que a molts llocs web les icones no funcionen, i 

llavors mai sol buscar les xarxes al footer. Finalment ho ha trobat. 
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POST-TEST       

1. Assenyala les dues coses que més t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

És molt agradable visualment i també intuïtiu. 

2. Assenyala les dues coses que menys t'han agradat del lloc web que has 

testejat. 

Afegiria els títols en negreta a les obres i enllaços a xarxes en algun dels 

apartats de la barra de navegació.       
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QÜESTIONARI SUS 

1. Crec que faria servir aquest lloc web freqüentment. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

2. Trobo aquest lloc web innecessàriament complex. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

3. Crec que el lloc web ha set fàcil d’usar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

4. Crec que necessitaria ajuda d’una persona amb coneixements tècnics per 

utilitzar aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

5. Les funcions d’aquest lloc web estan ben integrades. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

6. Crec que el lloc web és molt inconsistent. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 
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7. Imagino que la majoria de gent aprendria a fer servir aquest lloc web de 

forma molt ràpida. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

8. Trobo que el lloc web és molt difícil d’utilitzar. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

9. Em sento confiat/da en fer servir aquest lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

10. He necessitat aprendre moltes coses per ser capaç de fer servir aquest 

lloc web. 

(Molt en desacord)        1      -      2      -      3      -      4      -      5        (Totalment 

d’acord) 

      

     

    

   

 


