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0  RESUM EXECUTIU

El col·lectiu adolescent és un públic amb característiques, necessitats, capacitats i prefe-
rències pròpies que el diferencien d’altres perfils, com l’infantil. És un públic consumidor de 
cultura, i les biblioteques públiques són entitats que s’encarreguen de difondre i fomentar 
la cultura. Per tant, a les biblioteques públiques existeix la necessitat d’elaborar productes 
i serveis específics per al col·lectiu i assolir l’objectiu de ser el referent cultural del públic 
adolescent. Els llocs web de les entitats que ofereixin aquests productes i serveis veuran 
garantit el seu èxit oferint un disseny específic que millori l’experiència d’usuari, fidelitzant 
els usuaris habituals i esporàdics i creant-ne de nous. 

El Consorci de Biblioteques de Barcelona és un ens públic amb la missió de vetllar per 
l’acompliment d’un conjunt de finalitats relacionades amb la lectura i les biblioteques de la 
ciutat.Presenta un lloc web en el qual es troben seccions adreçades a diferents perfils, entre 
els quals està el col·lectiu Joves.

El present treball exposa una hipotètica proposta de la secció Joves, adaptant l’arquitectura 
web, el disseny, la usabilitat i els continguts al públic diana al qual s’adreça, tenint en comp-
te  els criteris establerts en el Disseny Centrat en l’Usuari (DCU). El perfil al qual s’adreça 
el nou web és el públic juvenil, però a l’hora de realitzar el projecte, s’han tingut en compte 
especialment les característiques pròpies del col·lectiu adolescent, més específic (12-18 
anys).

Per a realitzar aquesta proposta, prèviament s’ha realitzat una anàlisi de context, en la qual 
s’ha parlat dels usuaris adolescents, dels webs per adolescents, dels webs de biblioteques 
per adolescents i del Consorci de Biblioteques de Barcelona. 

Un cop feta aquesta anàlisi de context, s’ha elaborat un recull de bones pràctiques, seguit 
d’una anàlisi de referents que estudia exemples de webs per adolescents, tant de bibliote-
ques com de caire general. Aquests dos elements, recull i anàlisi, han estat la base teòrica 
sobre la qual conceptualitzar la proposta. Les pautes exposades seran aplicables tant a 
llocs web de biblioteca per adolescents com a webs d’altres tipologies adreçats al col·lectiu 
adolescent, esdevenint una eina d’avaluació de caire específic.

Posteriorment, s’han explicat els estudis d’usuaris que es durien a terme, així com les ca-
racterístiques tècniques del projecte.

Per últim, s’han detallat diferents aspectes relatius a la implementació del projecte, incloent 
el personal necessari, el calendari d’implementació i els costos. 
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Aquest projecte té com a objectiu general elaborar una proposta d’arquitectura web per la 
secció Joves del lloc web del Consorci de Biblioteques de Barcelona. La proposta té com a 
base el concepte DCU (Disseny Centrat en l’Usuari), tenint a l’usuari adolescent com a punt 
de partida i referència.

Aquest objectiu general s’aconsegueix a través dels següents components que conformen el 
projecte:

•	 Realitzar una anàlisi interna i externa del context, que inclou usuaris (adolescents), 
àmbit (biblioteques), productes i serveis (webs de biblioteques) i entitat estudiada (Con-
sorci de Biblioteques de Barcelona).

•	 Elaborar un recull de bones pràctiques en arquitectura web, disseny i continguts per 
adolescents, creant d’aquesta manera un model genèric aplicable no només a bibliote-
ques, sinó a webs per adolescents en general.

•	 Realitzar un recull i posterior anàlisi de referents autonòmics, estatals i internacionals 
en seccions juvenils de llocs web de biblioteques públiques.

•	 Elaborar una proposta d’arquitectura web per la secció Joves del Consorci de Bibliote-
ques de Barcelona. 

Es parlarà en la proposta del col·lectiu adolescent, així com en la seva forma anglesa, teen, 
ja que respon més a les necessitats de la proposta i defineix millor la franja d’edat a la qual va 
adreçada (12-18 anys) que el terme “jove”. Com la secció Adolescents no existeix en l’actu-
alitat al web del Consorci de Biblioteques, s’ha decidit fer la proposta a partir dels continguts 
de la secció Joves, que sí existeix, per ser la més propera a nivell de continguts i aspecte al 
col·lectiu adolescent. Aquesta proposta inclou:

1. Arquitectura de la informació:
•	 Sistemes d’organització
•	 Sistemes de navegació
•	 Sistemes d’etiquetat
•	 Sistemes de cerca

2. Continguts

3. Disseny i usabilitat
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4. Altres aspectes (s’inclouen aspectes relacionats amb el posicionament web i l’accessibi-
litat, així com alguns altres aspectes no contemplats en la resta de seccions).

L’arquitectura i el disseny que es proposen pretenen satisfer les expectatives de l’usuari i 
respondre a les seves necessitats, a través de la comprensió del context i del propi usuari: 
Com és? Què necessita? Com podem presentar-li els continguts de manera efectiva, a fi 
d’aconseguir els objectius de l’entitat i satisfer alhora les necessitats de l’usuari?

Des de l’àmbit bibliotecari, algunes veus (Turner, 2001, entre d’altres) ja han indicat la ne-
cessitat d’introduïr estratègies de màrqueting de l’empresa privada. La biblioteca té el paper 
de proveïdora d’informació i cultura, i ha de posar de relleu el seu valor afegit per tal de 
poder competir amb altres empreses o entitats. Les biblioteques tenen diversos elements 
que proporcionen valor afegit: selecció i filtre de la informació, professionals de la informació 
qualificats, infraestructures adequades, i sobretot, un volum molt gran d’informació i cultura 
gratuïta per a l’usuari.

Les empreses privades tenen molt clar que els adolescents són clients potencials, i disse-
nyen productes de tot tipus per ells: programes de TV, webs, roba i calçat, etc. Les bibliote-
ques, encara que en els últims anys han destacat per la seva capacitat d’adaptació i flexibi-
litat, elaborant productes i serveis per a col·lectius específics (com el públic infantil), no han 
tingut el mateix èxit amb una tipologia d’usuaris complexa: els adolescents. 

Les biblioteques a Espanya han segmentat generalment el seu lloc web per “grans etapes” 
clàssiques de la vida: infantesa, joventut i adultesa; no han segmentat en base al nivell 
cognitiu i capacitats de l’usuari. Una persona jove (per exemple, de 24 anys) presenta les 
mateixes capacitats que un adult, però un adolescent de 13 anys ni presenta les mateixes 
que un infant ni les d’un adult. El que es proposa en aquest treball és segmentar en base a 
les capacitats cognitives, obtenint aquests perfils:

•	 Infants 
•	 Adolescents
•	 Adults 

Com es comenta a la pàg. 26, aquesta segmentació, en base a aquest raonament, encara 
hauria de ser més específica (per exemple, les capacitats cognitives d’una persona de 70 
anys tampoc són les mateixes que les d’una persona de 30).
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En aquest apartat, s’analitzen els factors contextuals a tenir en compte a l’hora de dissenyar 
un web per adolescents: els usuaris considerats com a grup sociològic en general (adoles-
cents), l’àmbit (les biblioteques), el producte i servei (les seccions web per adolescents) i el 
context de l’estudi de cas (el Consorci de Biblioteques de Barcelona).

Una frase popular en el context educatiu i bibliotecari diu que “els infants d’avui són els ciu-
tadans de demà”; però abans que els infants, al demà arribaran els actuals adolescents (i de 
fet, en bona mesura seran els que dissenyin el futur dels infants del demà). Per tant, atendre 
les necessitats del col·lectiu adolescent és una obligació per part de les biblioteques públi-
ques i de la societat en general, acompanyant-los en aquest trajecte cap a l’etapa adulta. 
Des de l’àmbit bibliotecari, adaptar els seus llocs web per apropar-se a les necessitats dels 
adolescents s’ha de veure com un gran repte per a la millora no només per als adolescents, 
sinó per tota la societat actual. És un col·lectiu sensible en molts aspectes (riscos socials, 
laborals, etc.) i de vital importància per a la societat a la qual pertanyen, ja que comencen a 
desenvolupar el pensament crític i l’ètica personal.

Per primer cop a la seva vida, els adolescents accedeixen a continguts web de manera to-
talment autònoma, a diferència de la seva etapa com a infants, en la qual sovint (no sempre) 
han estat més acompanyats. No existeix, generalment, una figura adulta que els orienti en 
la sel·lecció i avaluació dels continguts al web. Aquest fet posa de relleu la importància en 
l’oferta d’aquests continguts i la forma com es presenten: caldran webs de qualitat per a fa-
cilitar la seva primera experiència com a navegants i fer patent el paper de les biblioteques 
com a centres d’informació clau en la societat del coneixement.

Aquest treball es centra en els usuaris de 12 a 18 anys, franja que correspon amb l’Edu-
cació Secundària (ESO i Batxillerat). Es parlarà de públic adolescent i no públic jove (més 
ampli), i s’analitzaran les característiques d’aquesta franja en concret. Aquesta diferenciació 
entre públic jove i adolescent ve determinada per la mateixa definció del terme adolescència 
segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS): és un “període biològic, psicològic, sexual 
i social en el desenvolupament humà posterior a la infantesa i comprès en el període de la 
juventut, que abasta des dels 10-12 anys fins el 19-20. A partir dels 20-21 el periode s’ano-
mena juventut plena”.
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En l’àmbit anglosaxó, el terme teen (de teenager) defineix molt bé el col·lectiu, i es diferenci-
en dels “joves adults” (young adults). En el nostre àmbit geogràfic i lingüístic, sovint s’aplega 
tota la franja 12-25 anys dins el terme joves (pot arribar fins els 30 o fins i tot més, en funció 
de diferents criteris), establint així un segment molt ampli, aspecte que dificulta la creació 
de productes i serveis específics per a les dues franjes; el que és adequat per un jove “jove” 
potser no és adequat per a un jove “gran”. 

A Barcelona, l’any 2014 hi havia 87.401 persones entre 12 i 18 anys; a Catalunya, 489.547 
(Idescat, Població segons sexe i edat. Any 2014). Per tant, ens trobem amb un col·lectiu 
força nombrós. L’especial menció als adolescents i la necessitat de segmentar el públic no 
adult en infants, adolescents i joves adults és present a Catalunya tant a l’àmbit bibliotecari 
com al polític. Es menciona, per exemple, en estudis sobre polítiques públiques per a joves 
elaborades recentment per la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Joventut), concreta-
ment a l’estudi Cultura i joves II. Hàbits culturals i  polítiques públiques (p. 87):

“...Una atenció que es tradueix en programes i actuacions segons tres grans segments 
de persones joves: infants, adolescents i joves adults. Tot i que des del punt de vista 
objectiu els infants no formen part de la població diana de les polítiques de joventut, les 
actuacions municipals i els discursos polítics evidencien contorns difusos a l’hora de 
separar aquest grup poblacional de les persones joves en termes estrictes (de 15 a 29 
anys). Precisament, aquest fet té una incidència destacada en la tipologia d’actuacions 
i programes impulsats pels ajuntaments, que paren una atenció especial als infants des 
d’una aproximació de polítiques de joventut, amb contingències clares en els espais 
educatius i de lleure. En canvi, els joves adolescents, i en més mesura els joves adults, 
no reben una atenció tan important ni disposen de programes propis, en bona part a 
causa de l’existència de demandes i necessitats força més complexes relacionades amb 
àmbits nuclears.” 

Aquesta atenció especial a l’usuari adolescent també queda recollida en diverses directrius 
i recomanacions de les principals entitats bibliotecàries; per exemple, tant la International 
Federation of Library Association (IFLA) com la Young Adult Library Services Association 
(YALSA) han elaborat directrius per biblioteques adreçades als adolescents, fent menció de 
la secció web específica. A Espanya, les Pautas para servicios de las bibliotecas públicas 
del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte inclouen des de l’any 2002 diverses referèn-
cies a satisfer necessitats d’infants i joves. Aquestes directrius han estat estudiades a l’hora 
d’elaborar aquest treball, a fi que els continguts i la forma de presentar-los coincideixin amb 
els recomanats pels experts en la matèria.

L’atenció especials als adolescents queda recollida als propis objectius estratègics del Con-
sorci de Biblioteques de Barcelona (es detallen a l’apartat 2.4. Consorci de Biblioteques 
de Barcelona). Ja fa anys que des de les biblioteques públiques i escolars es reclama més 
atenció per al col·lectiu, que es considera el més afectat pel bookdropping o pèrdua de lec-
tors (Manresa, 2013).
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Serà imprescindible conèixer com és l’usuari per poder elaborar un web que li sigui ami-
gable i proper; sobre aquest tema trobem diversos estudis i informes que ens ajudaran a 
fer-nos una idea dels hàbits, coneixements i habilitats, gustos i preferències dels usuaris. 

Els adolescents sovint són usuaris amb un gran consum cultural, encara que de vegades 
no en són conscients; associen sovint el terme cultura a quelcom avorrit i “per adults”. A la 
Imatge 1 s’observa com la socialització és un aspecte molt important per ells, així com la 
música, els esports i el cinema/sèries en els interessos personals:

L’estudi Els joves i el consum de serveis en el temps lliure. Estudis sobre els hàbits de consum 
dels joves a Catalunya, de l’Agència Catalana de Consum, ofereix dades sobre la percepció 
de joves entre 12-18 anys en relació al seu consum cultural; no són dades reals, com el propi 
estudi indica, ja que es basen en la percepció de l’usuari. Però en realitat, aquest és un fet 
positiu, ja que interessa conèixer la seva percepció. Aquest estudi, com l’anterior esmentat, 
ha aportat moltes dades interessants per a conèixer el perfil adolescent (fins i tot més, ja que 
la franja d’edat que abasta s’ajusta perfectament a la proposada en aquest treball).
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Imatge 1. Preferències i hàbits de consum cultural de 16 a 23 anys (extret de l’estudi Actituds i expectatives 
dels joves vers la biblioteca pública, a càrrec de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona, p. 13).

https://www.consum.cat/documentacio/14181.pdf
https://www.consum.cat/documentacio/14181.pdf
http://www.diba.cat/documents/16060163/23868316/Estudi+joves+2013+-+versio+publica.pdf/1cb17a16-c731-4729-b0b0-55fafb2479ca
http://www.diba.cat/documents/16060163/23868316/Estudi+joves+2013+-+versio+publica.pdf/1cb17a16-c731-4729-b0b0-55fafb2479ca
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Algunes de les dades interessants sobre les activitats que realitzen habitualment les trobem 
en el gràfic següent:

El col·lectiu adolescent també presenta diferències internes, segons el nivell d’estudis i el 
gènere:

•	 Nois de 12 a 15 anys (ESO)
•	 Noies de 12 a 15 anys (ESO)
•	 Nois de 16 a 18 anys (Batxillerat)
•	 Noies de 16 a 18 anys (Batxillerat)
•	 Nois de 16 a 18 anys (Cicles Formatius)
•	 Noies de 16 a 18 anys (Cicles Formatius)
•	 Nois de 16 a 18 anys (no estudiants)
•	 Noies de 16 a 18 anys (no estudiants)

Aquestes diferències són importants a l’hora de traslladar o reflectir les seves necessitats 
a l’arquitectura web, especialment en la oferta de continguts. Al Batxillerat els adolescents 
tenen més pressió pels estudis i la situació laboral que no pas a l’etapa de l’ESO, i el temps 
lliure també disminueix.
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Imatge 2. Àmbits d’activitat en la població jove (extret de l’estudi Els joves i el consum de serveis en el temps 
lliure. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves a Catalunya, Agència Catalana de Consum).

http://www.consum.cat/documentacio/14181.pdf
http://www.consum.cat/documentacio/14181.pdf
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Donat que els llibres són el principal producte que ofereix la biblioteca, serà necessari conèixer 
també l’estat de la qüestió en relació al consum literari. La diferència per gènere és important 
en relació a la quantitat de consum literari i preferències, com comenta Mireia Manresa en el 
seu llibre L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la intervenció educativa, les noies 
llegeixen més que els nois i cada sexe té els seus gèneres literaris preferits. Recollim d’aquest 
llibre algunes dades referents a estudiants d’ESO per a conèixer més les preferències lectores 
de l’usuari adolescent; també indiquen preferències temàtiques que resultaran útils per elabo-
rar els continguts del web i organitzar-lo:

Gènere 2n ESO 4t ESO
Aventures 72,30 % 63,80 %
Amor 27,30 % 37,30 %
Policíaques 25,30 % 26,00 %
Fantasia 42,80 % 34,00 %
Terror 45,30 % 35,30 %
Contes i rondalles 7,00 % 6,50 %
Poesia 9,30 % 10,80 %
Còmics i manga 45,30 % 35,30 %
Altres 13,30 % 22,00 %
Llibres de text 12,00 % 23,80 %

Aquestes dades ens poden ajudar no només a dissenyar els continguts, sinó també en l’arqui-
tectura del web; si per exemple, observem que el còmic o la fantasia són gèneres molt exitosos, 
potser cal destacar-los en el menú principal del web o fent seccions d’”especials”. En aquest 
sentit, també ens ajudarà la informació que ens aporti l’usuari sense ser-ne tan conscient (no 
oblidem que les dades de la taula són les proporcionades per l’usuari, la seva percepció; no 
són necessàriament dades reals). Més endavant, es comentarà com altres mètodes, com per 
exemple l’etiquetatge social (tags), ens poden ajudar a detectar nous centres d’interès.

Un dels grans problemes relacionats amb l’èxit de les biblioteques (i indirectament, amb l’ús 
del seu lloc web) és la disminució gradual en lectura que mostren els adolescents; en general 
experimenten un desinterès per la lectura en suport llibre que genera inquietud a docents i bi-
bliotecaris, malgrat segueixen llegint textos curts al mòbil, llocs web, textos en xarxes socials...i 
tenen un gran consum d’altres fonts d’informació, com vídeos o música.

Aquest treball no pretén resoldre ni debatre aquesta situació de disminució de la lectura, però 
sí pretén, amb un web dissenyat per a l’usuari, acostar-se més als gustos i preferències del 
mateix, així com oferir pautes per a facilitar la navegació i la cerca al lloc web. A continuació, 
es comenta la seva relació amb les biblioteques per tal de detectar punts forts, febles i factors 
clau per millorar el disseny web.
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En l’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional trobem diferents estudis que han analit-
zat i recollit dades sobre la relació entre joves/adolescents i biblioteques. A la IV Jornada 
de Foment de la Lectura: Joves i lectura, que va tenir lloc a la Biblioteca Antonio Martín de 
El Prat el 31 de març del 2014, es va fer una aproximació a aquesta relació joves-biblioteca. 
Encara que el tema principal fou la lectura en general, també s’abordà el paper de les bibli-
oteques. Manuel Delgado, antropòleg i professor de la UB, apuntà en la seva conferència 
De què parlem quan diem joves? diverses idees molt interessants i realistes sobre aquest 
paper. Comentà, per exemple, la impressió que es pot deduir per part dels joves de que 
la biblioteca és per “tenir-los recollits” i “que no estiguin al carrer”. També tractà el perill de 
pensar només en biblioteques i lectura com a forma d’evasió d’una realitat que no els és 
esperançadora (manca de feina, de vivenda, etc.), doncs aquest punt de vista no ofereix 
eines pràctiques per enfrontar-se al món sinó més aviat el contrari. De la poca aproximació 
real entre entorn i equipaments culturals, dels equipaments pensats com a contenidor de 
cultura allunyat de l’entorn on s’ubica. Defensà una tesi amb la qual altres experts estan 
d’acord: no és que els joves no llegeixin (sí que ho fan), el problema està en què llegeixen 
(textos curts i simples). Existeix una situació complexa: el que els adults defensem com 
a lectura passa per la lentitud i la profunditat, aspectes que sovint no són presents en les 
característiques antropològiques dels joves (necessitat d’immediatesa). 

Els adolescents presenten característiques pròpies que els diferencien d’altres col·lectius; 
el lloc web haurà de contemplar aquestes caracteristíques per a adaptar-se i satisfer les 
expectatives dels usuaris, oferint una bona experiència d’usuari. La creació de seccions 
web de qualitat a biblioteques per adolescents pot ajudar a fomentar l’ús de les mateixes. 
Els acosten més a les diferents realitats que els envolten, ampliant les possibilitat de tria 
(i per tant ampliant la llibertat de l’individu), i en resum, fent de les bilioteques un espai 
encara més democràtic.

Per aprofundir més en les característiques del col·lectiu adolescent, s’han analitzat les da-
des de dos estudis que aporten informació específica quant al perfil i els seus hàbits, així 
com sobre la seva relació amb la biblioteca.

Esther Omella, en la seva conferència a la  IV Jornada de Foment de la Lectura: Joves i 
lectura va presentar les conclusions de l’estudi Actituds i expectatives dels joves vers la bi-
blioteca pública, algunes de les quals ja s’han comentat prèviament. L’estudi ofereix dades 
quant a l’ús de les biblioteques per part de joves de 15-24 anys, de classe mitjana i resi-
dents a Barcelona i altres poblacions. A la província de Barcelona, encara que bona part de 
la població jove està incrita a la Xarxa de Biblioteques (80,12 %), només un 16,75%  en fan 
ús (usuaris actius). Aquests usuaris, encara que sovint fan ús de la biblioteca durant l’etapa 
escolar i universitària, deixen d’emprar els serveis bibliotecaris un cop finalitzats els seus 
estudis. Les dades que es faciliten en aquest estudi fan referència a joves entre 15 i 24 
anys. Els resultats de dit estudi no són molt positius, però ofereix dades molt útils per a la 
millora de les biblioteques en la seva relació amb el públic jove, i per tant és una oportunitat 
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magnífica per a la creació o millora de les seccions web per a adolescents. Es destaquen 
alguns dels punts que es consideren més rellevants per a aquest treball, especialment per 
al disseny i els continguts. S’han seleccionat els que fan referència a batxillers i no els que 
exposen dades d’universitaris o joves treballadors, donat que no és el públic diana del tre-
ball, però algunes de les dades pertanyen al col·lectiu joves entre 15 i 24, i són extensibles 
en molts aspectes al públic 12-18. S’ofereix informació sobre la percepció de la biblioteca 
per part dels joves (especialment dels no usuaris, ja que indica que un 83, 25 % dels joves 
no són usuaris actius):

•	 Tendeixen a refusar continguts sota el terme “cultura” (per a ells, sinònim d’avorriment, 
exigència i contenció).

•	 Etapa de màxima socialització i pertinença al grup. Es mouen dins de grups establerts 
i volen realitzar activitats amb el propi grup.

•	 Es troben en una etapa de rebel·lia i explosió emocional: prefereixen la informalitat, 
l’espontaneïtat  i el plaer directe i immediat.

•	 Desig de trencar amb conductes infantils anteriors (ludoteca), així com necessitats de 
disposar d’espais per estudiar i per treballar en grup.

•	 Les seves aficions es caracteritzen per continguts relacionats amb els seus interes-
sos, un ambient distès i informal, i un estil que afavoreixi la interacció, amb un cert 
component de moda, imatge i disseny.

•	 Desig d’obtenció de benefici ràpid, plaer immediat.
•	 Poc ús d’e-books.

Segons l’estudi Actituds i expectatives dels joves vers la biblioteca pública, la percepció 
actual de les biblioteques per part dels joves és la següent:

•	 To de la biblioteca: acadèmic, contingut, seriós, formal, correcte...
•	 Es fomenta la relació individual (estudi solitari, préstec “personal”).
•	 Molts llibres però poc adaptats a les seves necessitats.
•	 Pocs llibres “de moda”.
•	 Pocs continguts requerits pels centres educatius (“lectures obligatòries”).
•	 No reben informació de la biblioteca. La que reben, la consideren unidireccional i imper-

sonal, poc adaptada als seus interessos.
•	 Poc ús de la biblioteca.
•	 La biblioteca satisfà necessitats funcionals: lloc per estudiar, préstec de llibres, ús del 

wi-fi...
•	 A diferència dels casals de joves (que tampoc presenten molt ús), no es veuen com 

entitats properes i adaptades a les necessitats de lleure; es parla del risc de solapament 
amb casals.

•	 Es percep com espai lligat principalment a la lectura, que alhora s’entén com una mani-
festació cultural que no interessa a la majoria de joves.

•	 Quan la biblioteca pugui oferir una experiència positiva, podrà predisposar-los al seu ús.

L’estudi fa propostes de millora de caire general, de les quals se’n destaquen les que poden 
estar influenciades amb la secció web de la biblioteca. Per tal d’entendre com es poden 
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relacionar les propostes i aquest treball, s’exposen comentaris indicant a quina àrea afecta 
(aquest exercici és aplicable en qualsevol dels estudis analitzats):

Proposta Comentaris
Emprar un to més informal, pensar en clau 
“d’aficions” o “inquietuds” i no de “cultura”

El to es podrà veure reflectit en els con-
tinguts, i en major mesura en els sistemes 
d’etiquetat

Cal cridar l’atenció, ser impactants Aquest aspecte pot tenir relació amb diver-
ses àrees, però especialment la tindrà amb 
el disseny

El jove ha de ser el centre i ha de poder 
veure l’efecte-benefici (immediatesa, utili-
tat)

Afectarà especialment els continguts

Cal cuidar la imatge, el disseny, la posada 
en escena, ser atractius

El disseny i aspectes arquitectònics seran 
claus per a millorar el factor imatge i look 
and feel

Més activitat i comunicació per captar 
públic, potenciament de comunicació bidi-
reccional,  informació adaptada al públic 
diana, presència en xarxes socials amb 
oferta de serveis específics per a joves

Aquest aspecte està més relacionat amb la 
gestió i la comunicació, però és interessant 
destacar elements que sí són presents al 
web com la presència de xarxes

Donar cabuda a la interacció personal, afa-
vorir la interacció en grup

El disseny de continguts haurà de contem-
plar seccions que fomentin aquesta propos-
ta, ajudat pel disseny gràfic

Llibres actuals i “de moda” No es tractaran en aquest treball aspec-
tes relacionats amb l’adquisició de fons i 
la política de col·lecció, ja que són temes 
estrictament bibliotecaris; però sí es pot 
indicar que aquests fons (llibres actuals i 
“de moda”) estiguin destacats a nivell gràfic 
i d’arquitectura, i tractats amb cura a la sec-
ció web (actualització, valoració, etc.).

Continguts requerits pels centres educatius Afectaria el web de la mateixa manera que 
en la proposta anterior.

Molts adolescents senten que la biblioteca no està pensada per a ells i la identifiquen amb 
un espai molt seriós i silenciós (biblioteca com a temple de cultura); per tant, si la biblioteca 
física no es pogués adaptar (per exemple, per motius d’espai) a necessitats com la socialit-
zació i la interacció entre usuaris, la secció web pot ser un espai idoni per fer-ho, ja que no 
té aquests condicionants físics.
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Taula 2. Relació entre propostes de l’estudi Actituds i expectatives dels joves vers la biblioteca pública i el 
potencial d’aplicació en el web.
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Alguns autors ja fa anys que van indicar la importància de segmentar i tenir en compte les 
necessitats del col·lectiu:

•	 “El futur de les biblioteques bé pot dependre del grau en què les opinions del més 
joves són tingudes en compte”. (Elaine Meyers, 1999).

•	 “La biblioteca ha de promoure a grups específics o es convertirà en una institució 
morta”. (Norman Turner, 2001).

•	 “Les biblioteques, amb les estratègies adequades, poden satisfer les necessitats del 
públic jove; però això requereix que la biblioteca es centri en els aspectes socials de 
la vida de l’adolescent, i no només en oferir serveis per ajudar a fer els deures”...”La 
necessitat de que ells participin en el desenvolupament de les activitats de la bibli-
oteca, així com la conveniència de tenir a professionals joves per atendre’ls”. (Cécile 
Touitou, 2005).

A nivell internacional trobem alguns estudis que tracten la relació dels adolescents amb 
el web.  L’agència de consultors Nielsen Norman Group, experts en usabilitat, indiquen en 
l’estudi Teenagers (13-17) on the Web (McCloskey, Loranger i Nielsen, 2013) que els ado-
lescents empren Internet per diversos motius. Encara que les dades es basen en estudis 
realitzats amb adolescents nord-americans, les dades ens són familiars:

•	 Comunicar-se amb els seus amics o familiars
•	 Cercar informació relacionada amb projectes escolars
•	 Entreteniment (mirar vídeos, imatges, jocs...)
•	 Trobar activitats d’oci (concerts, etc.)
•	 Comprar o cercar productes per comprar
•	 Aficions i/o adquirir habilitats (esports, música, cotxes, etc.)
•	 Cercar informació mèdica i de salut, sobretot de temes que els provoquen incomoditat 

a l’hora de parlar-ne (sexe, drogues, malalties de transmissió sexual, etc.)
•	 Llegir notícies

Els adolescents presenten característiques pròpies quant a comportament a l’hora de na-
vegar per Internet:

•	 Poca paciència i fàcil distracció
•	 Dificultat per jutjar la credibilitat i confiança dels llocs web
•	 Indecisos a l’hora de donar dades personals
•	 Els agraden les seccions escrites per adolescents
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•	 Prefereixen webs amb aspecte neutre a webs que tinguin aspecte infantil. Si troben 
una secció anomenada Infants i Adolescents, pocs accediran, degut a la inclusió del 
terme Infants

•	 La principal diferència entre infants i adolescents és la raó per la qual empren el web: 
mentre que els infants sobretot hi accedeixen per divertir-se, els adolescents inclouen 
objectius de cerca d’informació i de comunicació 

•	 Diferències entre adolescents “petits” (12-14) i “grans” (15-17): el segon grup amplía 
la seva experiència al web degut a requeriments escolars (els demanen més feina de 
cerca i documentació en els seus treballs)

El mateix estudi indica que els adolescents demostren menys habilitats que els adults a In-
ternet, degut a nivells més baixos de lectura, més impaciència i habilitats cognitives menys 
desenvolupades. Realitzat amb adolescents nord-americans i australians, l’estudi desmunta 
alguns estereotips sobre la relació que tenen els adolescents amb el web, com per exemple 
que només es volen divertir en línia amb gràfics i multimèdia, que són molt experts en tec-
nologies, que empren smartphone per a tot o que volen que tot sigui social.

Quant a preferències en matèria de disseny web, els usuaris adolescents les han indicat en 
aquest estudi de manera molt clara: 

•	 Disseny creatiu i estèticament agradable
•	 Simplicitat
•	 Facilitat de lectura i comprensió

Altres punts interessants que es comenten en aquest estudi són, per exemple, el fet que 
els adolescents no naveguen a l’atzar, ni tampoc els agraden els llocs web enlluernadors 
amb gràfics parpallejants. La navegació per objectius és present tant en adolescents com 
en adults, i per això l’arquitectura, el disseny i la usabilitat web són tan importants com en 
qualsevol altre grup d’usuaris.

S’ementen també diferències interessants entre col·lectius a l’hora de navegar per Internet:
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Taula 3. Age group differences, extret de l’article Teenage Usability: Designing Teen-Targeted Websites. Niel-
sen Norman Group, 2013.
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Els dispositius emprats pels adolescents per accedir al web són diversos, aspecte que s’haurà 
de tenir en compte a l’hora de dissenyar el web (per exemple, en aspectes relacionats amb 
l’ergonomia):

•	 Ordinador de sobretaula
•	 Ordinador portàtil
•	 Mòbil
•	 Tauleta
•	 Consola

L’accés és un aspecte important, que es tindrà en compte a l’hora de dissenyar el web; les 
cerques en mòbils ja superen les fetes a l’ordinador, segons Google (Google. Inside Adwords, 
2015).

A nivell autonòmic i estatal també trobem alguns estudis i monografies que tracten la interacció 
d’adolescents i web. Especialment ens interessen aquells relacionats amb l’àmbit de la lectura 
i les biblioteques, per tenir un enfoc relacionat amb l’àmbit d’aquest treball. Daniel Cassany, en 
el seu llibre En_línia: llegir i escriure a la xarxa, esmenta els nadius digitals citant a Prensky 
(2001 i 2004):

•	 Se senten còmodes amb els documents hipertextuals i multimodals.
•	 Practiquen la multitasca o processament paral·lel (això, segons Jukes, McCain i Crocket, 

(2010), incrementa els errors i el temps per acomplir el conjunt de tasques).
•	 Es connecten a la xarxa sempre que poden i són cooperatius.
•	 Estan acostumats a l’intercanvi ràpid, als textos curts i a les respostes immediates, però 

són impacients amb els escrits llargs i les reaccions dilatades.
•	 Estan acostumats a aprendre de manera informal o fins i tot jugant, sense esforçar-s’hi 

i fins i tot divertint-se.

Sobre el col·lectiu jove en general, indica citant a Williams i Rowlands (2007):

•	 No sempre són conscients de les seves necessitats d’informació, cosa que dificulta que 
puguin satisfer-les autònomament.

•	 Dediquen poc temps a llegir de manera completa els textos digitals i a avaluar-los crítica-
ment; per tant, són incapaços de destriar el que és fiable del que no ho és.

•	 Desconeixen els sistemes digitals d’emmagatzematge i recuperació de dades o el llen-
guatge que empren (termes clau, sintaxi dels motors de cerca); prefereixen usar la llen-
gua natural i quotidiana, que sovint és poc efectiva a la xarxa.

•	 Naveguen per Internet de manera ingènua, ignorant-ne l’estructura jeràrquica i entrama-
da, sense distingir l’autoria o la qualitat dels materials i atribuint-los a tots el mateix valor.

En l’estudi de Williams i Rowlands (2007) que comenta Cassany també s’indica que no s’han 
trobat proves de que els joves siguin més impacients que els adults a l’hora de navegar pel 
web; en canvi, l’estudi Teenagers (13-17) on the Web (McCloskey, Loranger i Nielsen, 2013) 
afirma el contrari (el mateix Cassany ho indica).
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Williams i Rowlands (2007) també indiquen que no s’ha demostrat que els joves prefereixin 
els textos breus i les interaccions inmediates; de fet, es troben estudis que afirmen o neguen 
aquesta preferència. És difícil doncs, establir sentències categòriques amb els adolescents i 
joves; no tots són iguals. Per altra banda, les diferències poden existir també per diferències 
d’edat, ja que en diversos articles, quan es parla de joves, en realitat es parla d’universitaris 
i no específicament d’adolescents.

Citant a Albero (2002), Cassany també indica que es distingeixen dos nivells d’accés a 
Internet: d’una banda, com a espai per canalitzar els interessos individuals i de grup rela-
cionats amb l’oci, i de l’altra, com a espai per a l’ús conscient dels processos de selecció i 
anàlisi de la informació, el qual permet desenvolupar el pensament i la creativitat; Cassany 
comenta que “Els adolescents mostren habilitats en el primer nivell, però no en el segon”. 

Un aspecte en el que sí que coincideixen els diversos estudis consultats és important per 
aquest treball: el seu coneixement de l’ús de les TIC està sobrevalorat, tant en joves com 
concretament en adolescents. Estàn familiaritzats amb l’entorn digital, però presenten des-
coneixement a l’hora de cercar i navegar. 

Les dades que s’han comentat en aquest context relatiu als usuaris seran de gran utilitat a 
l’hora d’elaborar els requeriments funcionals i no funcionals que ha de tenir qualsevol web 
de biblioteques per adolescents, així com tots els aspectes relacionats amb l’arquitectura, 
el disseny i la usabilitat del web.

El concepte de biblioteca pública actual és el resultat d’una llarga evolució que té els seu 
orígens a finals del segle XIX i principis del XX. De vegades, han compartit funcions amb 
escoles, universitats, arxius, casals, centres socials, esplais...Entre moltes transformacions 
i adaptacions, han passat de ser temples del saber per a ciutadans cultes i privilegiats a ser 
actualment patrimoni de tots els ciutadans: espais democràtics adreçats als diferents col-
lectius que formen la ciutadania, una porta a la cultura oberta per a tothom.

En els últims anys, les biblioteques públiques es troben amb nous reptes tecnològics i so-
cials: xarxes socials, nous dispositius, usuaris born digital...A tot això cal afegir un context 
econòmic dur com ha estat i és la crisi econòmica.

Tot i aquests obstacles, l’evolució de les biblioteques en els darrers 20 o 30 anys anys ha 
estat notòria en diversos aspectes: en espais (zones diferenciades i específiques per usu-
aris i funcions, mobiliari adaptat, etc.), en tecnologia (ordinadors, Wi-Fi, etc.), en serveis 
(formació d’usuaris, préstec de diferents suports i formats, activitats lúdiques, etc.)...En el 
següent apartat es tractarà més a fons l’aspecte web.
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Especialment a nivell internacional, les biblioteques que ofereixen un espai web específic 
per als joves disposen d’un espai físic també adreçat a aquest col·lectiu. Aquest espai físic 
és important per al desenvolupament d’un espai web, ja que servirà de plataforma de difu-
sió per a l’espai web. Això no vol dir que l’usuari físic es correspongui sempre amb l’usuari 
virtual o a l’inrevés; però sovint, els usuaris de llocs web coneixem l’espai físic de les enti-
tats a les quals pertanyen. Oferir un espai web sense un espai físic mai serà tan coherent 
com oferir els dos espais (o millor dit, un espai i la seva seu virtual), a més d’incrementar 
els costos de difusió i comunicació. Per altra banda, una de les percepcions del públic ju-
venil és que les biblioteques no responen a les seves necessitats; la presència d’un espai 
físic específic reduirà aquesta percepció.

La percepció que els adolescents tenen sobre les biblioteques pot variar en funció del país; 
com es comenta al Butlletí del Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO 
(núm. 13, 2008). Per exemple, a Brasil la biblioteca pública té una connotació fins i tot 
pejorativa, associada a gent sense recursos per comprar llibres. A França, en canvi, les 
biblioteques públiques formen part del teixit social de les ciutats i són de caire més parti-
cipatiu que en altres països, com Espanya. Per a que els joves emprin la biblioteca, física 
o virtual, primer s’haurà de treballar en la percepció que tenen de la mateixa; difícilment la 
veuran com un recurs o servei atractiu si d’entrada consideren que és “avorrida”, “només 
per estudiar”, etc. És més fàcil que la vegin com un servei útil si prèviament s’hi senten a 
gust i els agrada. 

El foment de la lectura per plaer és un bon punt d’inici per a començar a apreciar la bibli-
oteca com a servei, ja que d’entrada es comptarà amb una percepció positiva del servei. 
Molt sovint trobem que les biblioteques ofereixen espais per joves enfocats exclusivament 
a estudiar o trobar feina; el públic diana al qual s’adreça aquest treball, en la franja 12-18, 
pot ser que no esigui interessat en aquest enfocament: a un usuari de 14 anys no li intere-
ressarà trobar feina, i si associa la biblioteca només a estudiar, en teoria ens trobarem amb 
serveis i objectius duplicats amb la biblioteca escolar (que per altra banda, pateix una man-
ca de recursos que fa difícil aconseguir l’acompliment d’aquests objectius relacionats amb 
el suport a la comunitat educativa; per tant, algú ha de cobrir, almenys en part, aquestes 
carències). Aquests espais per a joves també solen anar associats a les TIC, aspecte que 
té molt de sentit, ja que el seu consum cultural empra sovint les mateixes, però a Catalunya 
i Espanya es troben pocs espais de lectura informal per a joves (a diferència dels espais 
infantils, on es potencia molt aquest aspecte). 

Si parlem de biblioteques específiques per adolescents, a Catalunya no existeixen prò-
piament, ja que les poques que duen el terme “juvenil” incorporat, ofereixen una atenció 
adreçada en major mesura als infants que no pas als adolescents: el terme “juvenil” sem-
pre està en segon lloc, després d’infantil, i sembla més una extensió de l’infantesa que no 
pas una etapa pròpia. Una de les biblioteques públiques més conegudes al territori català 
que incorpora el terme “juvenil” al seu nom és la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa 
(Parets del Vallès). Altres biblioteques disposen de fons juvenil, com la Biblioteca Artur 
Martorell o la Biblioteca Xavier Benguerel. També la Biblioteca Infantil i Juvenil Rosa Sen-
sat (Barcelona) disposa de fons especialitzats, encara que no és pròpiament una biblioteca 
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pública. Existeixen diverses biblioteques que proposen iniciatives molt interessants, com 
la premiada Biblio Jove de la Biblioteca Municipal de Roses, els club de lectura Juvenil de 
Can Casacuberta a Badalona, la Biblioteca Comarcal de Blanes, etc.  

Les biblioteques que generalment ofereixen serveis per a adolescents són les públiques i 
les escolars (també són destacables els centres de documentació juvenil i biblioteques de 
casals de Joventut que existeixen a diferents indrets del territori català i espanyol). Sobre 
aquestes últimes, l’últim editorial del COBDC (31/03/15) esmenta les biblioteques escolars 
com a les grans oblidades del sector bibliotecari; els adolescents serien, doncs, el col·lectiu 
oblidat dins les biblioteques oblidades, doncs la majoria de fons i serveis que s’ofereixen a les 
biblioteques escolars van adreçades a l’alumnat d’Infantil i Primària. A les biblioteques públi-
ques, generalment no disposen d’espai específic, ni físic ni virtual: disposen de fons juvenil, 
de vegades situat a la part d’adults i de vegades a la part infantil (trobem algunes excepcions, 
com la biblioteca de Sagrada Família, que disposa de zona específica per a joves).

A Espanya, la situació no varia gaire: només cal fer una cerca a Google.es amb l’expressió 
de cerca “Biblioteca juvenil” i observar els resultats per adonar-se de que  “juvenil” sovint 
va associat a “infantil”: dels primers 10 resultats, 8 són relatius a Infantil i Juvenil i només 2 
exclusivament a juvenil (un d’ells, d’una institució religiosa; l’altre, d’una biblioteca argentina. 
Data de consulta: 23/05/15).

Si excloem expressament el terme “infantil” de la cerca, es troba alguna biblioteca que és 
exclusivament per joves (no adolescents en concret): la Biblioteca Joven del Centro Insular 
de Información y Documentación Juvenil (Tenerife), per exemple, ofereix fons específica-
ment juvenil, entre d’altres. Però la joia de la corona a nivell estatal, si parlem de bibliote-
ques juvenils, és la biblioteca de recent creació BJ Cubit, a Saragossa. Està dissenyada per 
a joves, en tots els seus aspectes (espai, fons, serveis, etc.), i es pot afirmar sens dubte que 
els adolescents estan inclosos com a col·lectiu. Inclosos, però no és una biblioteca per ado-
lescents, és per joves en general (de vegades pot ser difícil la convivència entre joves de 25 
i adolescents de 15). També es poden trobar serveis bibliotecaris per a joves a biblioteques 
com la Iván de Vargas, la José Hierro, la Maria Zambrano i la Pablo Neruda (totes quatre a 
Madrid) o la Mediateka Alhóndiga a Bilbao (Domínguez, 2014). Recordem, però, que el fet 
que una biblioteca tingui servei per a joves no implica necessàriament bones pràctiques a 
nivell web (generalment, presenten bones pràctiques quant a contingut, però mancances a 
nivell d’arquitectura, disseny i usabilitat).

Enrique Martín González, bibliotecari de la Sala Juvenil del Centre Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil de la Fundació Germán Sánchez Ruipérez (Sala despareguda recentment, 
amb el desmantellament de la seu a Salamanca) comenta alguns aspectes que poden 
ajudar a comprendre com ha de ser el disseny de continguts al web: “es podria afirmar que 
les claus de l’èxit de totes les propostes presentades són: que estan creades amb i per als 
usuaris, i que aquests hi adquireixen un alt grau de protagonisme. Sense la seva implicació 
i compromís, res de tot això no seria possible.” (Entrellat. Els joves a la biblioteca. Butlletí del 
Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO, núm. 13, 2008).
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En resum, es pot dir que tant a Catalunya com a Espanya actualment hi ha poques inicia-
tives quant a biblioteques juvenils, encara que en els últims anys sembla que el panorama 
està canviant de manera positiva i els joves comencen a ser vistos per les biblioteques com 
a usuaris que requereixen productes i serveis diferents d’infants i adults (i en conseqüèn-
cia, seccions web específiques); en els últims anys han nascut diversos projectes bibliote-
caris que tenen als joves /adolescents com a públic diana únic, i no com a perfil inclòs dins 
la denominació “Infantil i Juvenil”.

Alguns dels països amb una tradició establerta en biblioteques per joves i/o adolescents, i 
que presenten sovint una secció web adreçada a teenagers són els que també presenten 
unes pràctiques bibliotecàries punteres arreu del món: EEUU i països nòrdics, especial-
ment. Per tant, es posarà especial atenció en les seccions web de biblioteques juvenils 
de dits àmbits geogràfics, en considerar que ofereixen un bon model, sobretot a nivell de 
continguts. En destaquem algunes de les més importants: a Dresde (Alemanya) existeix la 
Medien@age, a Polònia trobem la Mediateka (Breslau) i Planeta 11 (Olsztyn), a Finlàndia 
la Kirjasto10 (Helsinki), a EEUU trobem TeenSpace (Los Angeles) i la Teen Central a la 
Phoenix Public Library (Arizona) i a Singapur la Orchard, entre d’altres.

Els rols actuals a Catalunya de la biblioteca pública envers els adolescents solen estar as-
sociats, per una banda, a l’aprenentatge (recursos), i per altra, a l’oci (lectura per plaer). En 
bona mesura, això determina els continguts tant de biblioteques com dels seus llocs web. 
En aquest treball, una de les novetats que es proposen és ampliar els rols de la biblioteca 
i els seus llocs web:

•	 Biblioteca com a espai de socialització: fòrums, comunitats virtuals, etc. Valora, co-
menta, comparteix...

•	 Biblioteca com a espai creatiu: l’adolescent n’és autor i espectador alhora
•	 Biblioteca com a espai d’aficions: l’adolescent troba allò que necessita per satisfer les 

seves necessitats d’informació, no només les relacionades amb estudi o lectura

Encara que sempre existiran els no-usuaris, l’ideal seria que la biblioteca arribés al màxim 
nombre de persones possible a les quals la biblioteca pot donar servei, i intentar disminuïr el 
nombre de no-usuaris; la visió d’aquest treball pot ser considerada idealista, però es fa ne-
cessari mirar lluny i posar el llistó ben alt per a aconseguir objectius. Si la visió és derrotista, 
serà més difícil afrontar el repte que suposen els adolescents a les biblioteques.
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Les biblioteques catalanes han treballat molt per adaptar-se a la societat actual, prenent 
sovint com a model altres països europeus. Han redissenyat els seus espais físics i virtuals 
per tal de satisfer les necessitats de perfils cada cop més específics. Avui dia, una biblioteca 
sense lloc web és impensable. Des del Consorci de Biblioteques de Barcelona, per exemple, 
s’han creat serveis i aplicacions específiques relacionades amb noves tecnologies pensa-
des per a augmentar l’autonomia de l’usuari (i també conèixer els usos que fan dels serveis 
i la col·lecció (destaquem la posada en marxa de l’accés als serveis a través de dispositius 
mòbils o la incorporació de la radiofreqüència -RFID-, que permeten a l’usuari utilitzar els 
serveis de manera autònoma, localitzar els documents i les fonts de manera més senzilla, 
així com fer l’autopréstec sense haver de passar pel taulell). Però per a que totes aquestes 
millores arribin a l’usuari adolescent, primer s’haurà de canviar el que determinarà el seu 
ús: la percepció. I aquesta percepció passa per dissenyar continguts visibles,  amb impacte 
i en línia amb els seus gustos i preferències.

Els perfils que generalment trobem als webs de biblioteques públiques a Catalunya i espa-
nya són els següents:

•	 Infantil: de 0 a 14 anys
•	 Adults: a partir de 14 anys

Però els perfils encara es podrien segmentar més:

•	 Bebès: de 0 a 3 anys
•	 Infants: de 4 a 11 anys
•	 Adolescents: de 12 a 18 anys
•	 Joves adults: de 18 a 30 anys
•	 Adults: de 30 a 65
•	 Persones grans: (majors de 65)

I es poden proposar altres categories que no van en funció de l’edat:

•	 Persones nouvingudes
•	 Persones amb discapacitat

A Catalunya i Espanya no és una pràctica habitual tenir un espai web específicament disse-
nyat per adolescents (encara), a diferència d’altres països; a Estats Units, per exemple, és 
una pràctica més comuna disposar d’una secció Teens (fins i tot empren el terme Tweens, 
per a la franja entre infants i adolescents). Es curiós que mentre que en el món de les bibli-
oteques i la lectura s’ha arreplegat el públic adolescent dins la denominació Infantil i Juvenil 
(Biblioteca Infantil i Juvenil, Literatura Infantil i Juvenil, etc.), no succeeix el mateix dins l’àm-
bit web; el públic adolescent queda exclòs, doncs, a nivell de disseny i continguts, dins la 
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secció Infantil. Per tant, ens trobem davant un buit en continguts digitals per a aquesta 
franja, que no s’hi sent representat, ni a nivell web ni a nivell físic. 

Abans de parlar de “secció web”, s’haurà de definir què es considerarà com a tal en aquest 
treball. Per una banda, trobarem seccions web pròpiament dites, amb una estructura tipus 
“nombiblioteca.domini/secció”. Aquestes seccions formen clarament part del web i solen 
compartir gairebé tots els elements de la interfície d’usuari, i sovint hi ha part del contingut 
duplicat en la secció “d’adults” o general i en la de joves. Per altra banda, trobem blocs que 
pertanyen a biblioteques i poden compartir part de l’URL o no, tenint un nom propi diferen-
cial del de la Biblioteca. En aquest treball, quan es parla de “secció web” a les biblioteques 
examinades, es considerara tant la secció pròpiament dita com el bloc. S’exceptuen en 
general altres medis com canals de Youtube, però en algunes ocasions es parlarà de per-
fils de Facebook, ja que han esdevingut en els últims anys un canal de difusió econòmic i 
efectiu per a moltes seccions biblioteques adreçades al públic adolescent, substituïnt en 
ocasions a la inexistent secció web que seria recomanable tenir (ja que ofereix moltes més 
possibilitats quant a arquitectura web, gestió de continguts, recuperació de la informació, 
disseny, etc.). La opció del bloc és sovint emprada per mateix motiu: és una opció més 
econòmica que encarregar una altra secció del web (si no es compra el domini és gratuït) 
i respon molt bé a l’objectiu de difusió i dinamització de la col·lecció. 

L’estructura que presenten els webs de biblioteca són variables, en funció del país o de la 
xarxa a la que pertanyen, però sovint, a la plana d’inici de moltes de les biblioteques cata-
lanes i espanyoles que sí tenen serveis o seccions per joves-adolescents, no hi consta de 
manera destacada aquesta atenció (sí que s’aprecia clarament la secció infantil). És una 
bona pràctica situar la secció de joves/adolescents en un lloc privilegiat del web, al mateix 
nivell que la secció infantil, per tal que els usuaris siguin conscients que hi ha una secció 
especialment destinada a ells. El bloc sovint només arribarà al usuaris de dues maneres: 
per accés a través del lloc web de la biblioteca (enllaç que veuran els que probablement 
ja són usuaris) o bé per cerca directa a Google (haurà de tenir molt bon posicionament, 
doncs).

L’usuari adolescent normalment s’inclou a l’etiqueta “jove”; als llocs webs de biblioteques 
que disposen de secció web específica es trobarà generalment descrit amb aquest terme. 
Habitualment, trobem sempre una secció o àrea infantil als llocs web de biblioteques pú-
bliques, amb continguts teòricament adreçats a usuaris de 0 a 14 anys; sovint són de caire 
infantil, fet que allunya als adolescents de 12-14 anys, que no volen ser considerats infants.

Les seccions web per adolescents solen tenir títols genèrics, sent els termes més emprats 
“jove”, “juvenil”, “biblioteca”, “biblio”, “zona”, “espai”, “club”...Altres títols solen tenir sem-
blança total o parcial amb el nom de la biblioteca o del municipi, i en algunes excepcions 
nom totalment propi. A Catalunya i Espanya, trobarem seccions web amb el terme jove, 
però no adolescent (terme que d’altra banda, no seria adequat per a denominar la secció, 
ja que pertany a un llenguatge poc proper al col·lectiu). 
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Es pot tenir una secció web a la biblioteca específica per joves molt adequada però que pre-
senti un baix ús. Hi ha biblioteques que inverteixen força pressupost en la difusió d’aquests 
serveis, però alguna cosa falla quan aquesta no obté els resultats esperats. Alguns dels 
possibles motius podrien ser el desconeixement del seu usuari (manca d’estudis d’usuaris), 
així com la poca o nul·la participació dels usuaris en disseny i continguts. Una imatge alliço-
nadora o “escolar” tampoc ajudarà a que els usuaris participin: si només es parla d’estudis, 
feina, prevenció sexual i prevenció de drogues, difícilment els usuaris es veuran atrets pels 
continguts (són necessaris, però no en exclusiva). Els experts aconsellen que, davant el 
dubte, millor dissenyar per usuaris més grans que per usuaris més petits; els adolescents 
se sentiran còmodes en un web per adults, encara que presenti alguna dificultat, que no pas 
amb webs amb aspecte massa infantil.

Sovint ens trobem amb webs de biblioteques que són 1.0; són webs de lectura, que no 
permeten la interacció de l’usuari. Aquest esdevé, doncs, un subjecte passiu que es limi-
ta a observar els continguts que el creador del web li ofereix. Algunes altres biblioteques 
ja han incorporat funcions del web 2.0 (per exemple, amb la presència de xarxes socials, 
encara que no és només això), permetent a l’usuari interactuar amb altres usuaris i amb el 
contingut del web, passant de ser un usuari passiu a un actiu. El web 3.0 ofereix caracte-
rístiques molt atraients per al públic adolescent, tenint en compte el seu perfil: opcions de 
personalització, la possibilitat d’evitar informació irrellevant en els resultats de les cerques, 
possibilitat de cerques intel·ligents, etc.). El web 3.0 planteja Internet com una gran base de 
dades, facilitant l’accés a la informació i creant el web semàntic, en construcció permanent, 
a partir de models RDF/XML. Del web 2.0 i 3.0 es diu que està en fase beta perpètua; el 
mateix passarà amb les seccions web per adolescents, que s’hauràn d’anar adaptant amb 
el temps, disposant de sistemes que permetin aquesta flexibilitat i capacitat d’adaptació.
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El Consorci de Biblioteques de Barcelona es constitueix l’any 2001 entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona com un ens públic que ha de vetllar per l’acompli-
ment d’un conjunt de finalitats relacionades amb lectura i biblioteques de la ciutat. Per 
aquesta anàlisi de context s’ha partit de diversos documents, que reflecteixen els objectius 
i la filosofia de l’entitat: 

•	 Estatuts de l’entitat (Consorci de Biblioteques de Barcelona, 2001)
•	 Pla de Biblioteques 1998-2010. Les biblioteques del segle XXI: de la informació al 

coneixement (Institut de Cultura; Ajuntament de Barcelona, 1998)
•	 Biblioteques de Bracelona 10 anys +: Nous reptes, noves oportunitats (Consorci de 

Biblioteques de Barcelona, 2011)

Els objectius que s’esmenten en els seus Estatuts són els següents: 

1. Gestionar el sistema bibliotecari de lectura pública de la ciutat, segons el que dis-
posa la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

2. Desenvolupar el Pla de Biblioteques de Barcelona, o els successius plans que es 
puguin aprovar, on es defineixi el model, l’estructura i la planificació territorial dels 
serveis bàsics del sistema bibliotecari de lectura pública de Barcelona. 

3. Representar el sistema bibliotecari de lectura pública de la ciutat davant els dife-
rents organismes nacionals o internacionals. 

4. Gestionar els béns que li siguin adscrits per a la prestació del servei. 

5. Assumir la direcció, formació i gestió dels recursos humans que siguin adscrits pels 
diferents ens consorciats i del personal laboral o eventual que contracti per a cobrir 
les necessitats de prestació dels serveis que té encomanats, dotant-se, si és el cas, 
de funció pública pròpia. 

6. Garantir que les biblioteques públiques de la ciutat prestin els serveis bàsics d’in-
formació, préstec i promoció de la lectura, en els termes que recull el Manifest de la 
Unesco de 1994. 

7. Adequar les col·leccions i els serveis de les biblioteques, per una banda, als estàn-
dards fixats en el Mapa de Lectura pública i per l’altra, a les necessitats dels usuaris 
de les biblioteques. 

8. Coordinar i promoure les accions i activitats necessàries per a la promoció de la 
lectura i la difusió dels serveis de les biblioteques públiques en general. 
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9. Mantenir les relacions necessàries amb les administracions públiques competents 
pel que fa a la prestació dels serveis de suport previstos a la Llei del sistema bibliote-
cari en relació amb les biblioteques públiques. 

10. I en general tenir cura de la prestació íntegra i efectiva dels serveis bibliotecaris 
de lectura pública de la ciutat i, en especial, de l’exercici de quantes competències li 
siguin delegades per a la realització d’aquests fins. 

En el document Biblioteques de Barcelona 10 anys +: Nous reptes, noves oportunitats (cre-
at en base a diversos documents: les conclusions de les Jornades professionals Els futurs 
de la biblioteca pública (2010: Barcelona), les conclusions del grup de treball format per tèc-
nics i especialistes de Biblioteques de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament, 
i la documentació facilitada pel Centre de Documentació del Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals de la Diputació de Barcelona) es troben objectius més concrets, alhora que es fa 
un balanç del document Pla de Biblioteques 1998-2020. Destaquem aquells que estan di-
recta o indirectament relacionats amb els objectius d’aquest treball:

•	 “...la necessitat d’implicar la ciutadania en el disseny, la concepció i la reprogramació 
dels equipaments ja existents i els que encara queden per fer.” (p. 7)

•	 “En un món cada cop més interconnectat és on es corre més el risc de segmentació 
i individualització, i els programes i recursos públics han de fomentar, precisament, el 
contacte, la socialització i la cohesió.” (p. 33)

•	 “El fet d’accedir-hi de forma individualitzada, des de casa, des del lloc de treball, des 
d’altres punts de connexió, gràcies als nous sistemes d’informació i comunicació, 
planteja la necessitat de generar espais de socialització. Un espai més pensat per 
als mateixos usuaris que per als llibres. Cal reforçar les experiències col·lectives i de 
participació.” (p. 34)

•	 “En aquest sentit, cada vegada més es planteja l’oferta de serveis en funció de la 
identificació d’uns determinats perfils. Per això el coneixement dels usuaris de les 
biblioteques i de la diversitat d’hàbits i de necessitats és clau per a la definició dels 
serveis. Aquí hi ha clarament una tendència de treball de moltes biblioteques europe-
es, amb un ús molt intensiu dels instruments de màrqueting de serveis en la definició 
de les seves prioritats.” (p. 41)

•	 “Els usuaris s’han de situar al centre del servei. Els espais i els serveis bibliotecaris 
s’han de pensar per a ells i no només per a la col·lecció.” (p. 41)

•	 “..alguns parlen de la capacitat de la biblioteca d’afegir context i fomentar experiències 
col·lectives tant per a la generació de continguts com per a l’ús d’alguns serveis. Sa-
tisfer la capacitat dels usuaris de ser agents actius i no únicament receptors passius 
de la informació que es posa a la seva disposició serà un dels reptes i una de les 
oportunitats que les biblioteques han de fomentar “. (p. 42)
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•	 “Cal, per tant, millorar el model i els canals de participació social dels usuaris. La partici-
pació està estretament vinculada amb la cooperació. La biblioteca ha d’escoltar i facilitar 
canals de participació i d’implicació dels usuaris i d’altres agents, i alhora establir marcs 
de treball cooperatiu.” (p. 42)

•	 “Una de les principals tasques que cal dur a terme és promoure la lectura de forma pro-
activa, en particular entre els sectors més joves, aprofitant les potencialitats dels nous 
equipaments, explorant com es pot passar dels usos audiovisuals i digitals als literaris 
amb metodologies i tècniques innovadores.” (p. 43)

•	 “El protagonisme de la xarxa digital farà que els nous serveis s’encaminin molt més cap 
a la descàrrega de continguts que cap al préstec de documents en suport físic.” (p. 43)

•	 “...hi ha països del nord d’Europa que ja aposten per desenvolupar i proporcionar serveis 
bibliotecaris virtuals de qualitat: no només les cerques en el catàleg, sinó també consultes 
als serveis bibliotecaris a tota hora i en qualsevol dia de l’any (e-ask), accés a documents 
electrònics, arxius musicals, reproducció en temps real (streaming video)…” (p. 45)

•	 “La nova estructuració dels hàbits de cerca i consulta d’informació a través de la xarxa, 
la integració dels nous suports basats en mitjans tecnològics que trenquen les barreres 
tradicionals en la tipologia de continguts (paraula escrita, audiovisual…), la necessitat de 
desenvolupar serveis en línia que ajudin a personalitzar el servei a l’usuari i, en contrast 
amb aquests serveis virtuals, la potenciació dels serveis presencials (fomentant la ves-
sant relacional i comunitària) portaran la biblioteca a mantenir una doble estructura de 
treball, d’acord amb aquesta doble tipologia de serveis tant virtuals com presencials.” (p. 
45)

•	 “...és necessari dissenyar amb els seus futurs usuaris i no només per als seus futurs 
usuaris.” (p. 46)

•	 “..la importància de les polítiques de comunicació i màrqueting en un entorn digital que 
ha provocat un canvi en els sistemes de difusió tradicionals. El màrqueting de serveis 
i la potenciació de les xarxes socials com a eina immediata i propera de comunicació 
seran elements clau en un context cada cop més competitiu i de múltiples agents emis-
sors d’informació. Cal reorientar els recursos i serveis d’acord amb els interessos dels 
usuaris, seguint un concepte més comercial de segmentació de l’oferta.” (p. 49)

•	 “En l’àmbit de la segmentació de serveis, iniciar accions per arribar a grups identificats 
de no usuaris (gent gran) i per construir serveis més específics per a determinats perfils 
d’usuaris (col·lectiu jove).” Indiquen una línia d’actuació concreta: “Definició d’un servei 
bibliotecari específic per a gent jove” (p. 56)

•	 “Promoure la comunicació i la participació dels usuaris en la definició d’espais i serveis 
ha de ser un dels eixos de treball de Biblioteques de Barcelona en els anys vinents. Hem 
de saber escoltar. “ (p. 57)
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Els objectius i línies d’actuació esmentats coincideixen amb el concepte de web que es 
proposta en aquest treball; per tant, es pot afirmar que la proposta respon als interessos no 
només dels usuaris, sinó també de l’entitat.

El web del CBB està inclòs dins el web de l’Ajuntament de Barcelona; mentre que el web de 
l’Ajuntament s’ha redissenyat recentment, no ha estat així amb el web del Consorci. El bloc 
Bibarnabloc (elaborat per personal de Biblioteques de Barcelona i premiat en la 4ª edició 
dels Premis Blocs Catalunya, que organitza l’associació STIC.CAT, l’any 2011, com el millor 
bloc corporatiu) és de creació més recent (any 2010), i té com a objectiu principal la difusió 
i dinamització de la col·lecció, a diferència del web de Biblioteques, que contempla més 
objectius, com s’ha explicat anteriorment. Els continguts, en estar presentants en forma de 
bloc, tenen més dinamisme que els del web, de caire més estàtic i menor actualització.

Al web del CBB trobem diverses seccions organitzades per perfils: Infants, Joves, Gent gran 
i Nouvinguts. Dins els llocs web de les diferents biblioteques de Barcelona poques disposen 
de secció específica per joves i/o adolescents, a diferència del col·lectiu infantil, que sempre 
disposa de secció pròpia dins la plana d’inici.

•	 Totes les biblioteques (40)  disposen d’una secció web adreçada al públic infantil.
•	 Algunes biblioteques (5) disposen de seccions web adreçades col·lectius específics: 

Gent gran, discapacitats, nouvinguts, mestres...
•	 En relació al públic adolescent, trobem 2 biblioteques que disposen de secció web es-

pecífica per joves i/o adolescents: Sagrada Família i Nou Barris. La primera conté in-
formació que fa referència a l’espai físic adreçat a joves de la biblioteca, fent especial 
menció a la col·lecció (es poden consultar recursos informatius en línia; per exemple, 
guies de lectura). La segona ofereix una breu informació sobre l’espai físic adreçat a 
joves, però enlloc d’oferir recursos en línia directament, es proporcionen els resultats 
de la cerca al catàleg general a partir de determinades matèries (feina, enfermetats 
de transmissió sexual, conducta social, etc.). 
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L’objectiu del projecte és realitzar una proposta, basada en una nova arquitectura, disseny 
i continguts, per a la secció Joves del lloc web institucional del Consorci de Biblioteques de 
Barcelona. Aquesta secció estarà pensada per al col·lectiu adolescent. Aquesta hipotètica 
secció podria estar encabida a la secció Joves actual, o bé ser independent i tenir una 
secció pròpia, amb continguts compartits amb la secció Joves, ja que la proposta s’ha fet a 
partir dels continguts actuals de dita secció.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu principal, es treballarà en els següents objectius espe-
cífics de la secció per a adolescents/joves:

•	 Promocionar dels espais, recursos i serveis de les biblioteques públiques
•	 Promocionar del rol creatiu i social de la biblioteca, a més d’oferir un espai web per 

aficions.
•	 Fomentar la lectura, sense oblidar altres recursos culturals (música, pel·lícules i 

sèries, arts plàstiques, etc.)
•	 Oferir una arquitectura web que respongui als interessos, capacitats i habilitats del 

col·lectiu teen
•	 Crear un espai web atractiu que convidi i augmenti el seu ús, a partir d’una interfície 

amigable i propera al col·lectiu
•	 Fomentar de l’usuari com a creador de continguts
•	 Promocionar del web 2.0 i 3.0
•	 Fomentar la relació entre biblioteca pública i altres institucions relacionades amb el 

col·lectiu teen
•	 Adaptar el web a nous dispositius, especialment el mòbil, doncs juntament amb 

l’ordinador, és el dispositiu més emprat pel col·lectiu
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Usuaris

En aquest projecte s’aposta per la creació de seccions web adreçades a un perfil específic, 
el públic adolescent, entenent el mateix com nois i noies de 12 a 18 anys. Es parla en plural 
de seccions web, perquè la proposta implica que la secció Joves del web del CBB pugui 
servir de model a la resta de biblioteques de la xarxa (implementant una secció juvenil al 
seu web, igual que es compta amb una infantil) i alhora esdevenir una eina aglutinadora dels 
continguts per a joves presents a dites biblioteques. Els col·lectius beneficiats són diversos:

•	 Adolescents i joves adults

•	 Biblioteques públiques i biblioteques escolars de Secundària. S’inclou a les bibliote-
ques escolars de Secundària perquè es considera que diversos apartats de les sec-
cions web per a adolescents són similars o iguals a les de biblioteques públiques (per 
exemple, sistemes de cerca o seccions enfocades al foment de la lectura).

•	 Comunitat educativa, que té en la biblioteca un gran aliat a l’hora de fomentar la cultu-
ra i els recursos educatius. Als seus llocs web es poden replicar aspectes presents en 
aquest treball, de la mateixa manera que les biblioteques escolars.

•	 Entitats relacionades amb el col·lectiu adolescent en concret i jove en general, com 
casals, associacions, esplais, etc.; i 

•	 Qualsevol entitat que cregui convenient elaborar una secció web adreçada al col·lectiu 
adolescent, tant de caire públic (museus, ajuntaments, etc.), com entitats privades 
(empreses de caire divers, amb productes adreçats a adolescents).

Abast geogràfic

L’abast serà de caire local (ciutat de Barcelona), ja que la proposta és per al Consorci de 
Biblioteques de Barcelona, encara que els referents estudiats són catalans, espanyols i in-
ternacionals; les bones pràctiques refrenciades en aquest treball serien aplicables en qual-
sevol àmbit territorial.
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Abast temàtic

•	 Informació relacionada amb la literatura juvenil i adulta, entenent la literatura en el 
seu sentit més ampli (per exemple, s’inclouen còmics i publicacions periòdiques per 
adolescents), tant recursos concrets com informació sobre esdeveniments.

•	 Informació relacionada amb la cultura en general (gèneres audiovisuals, artístics, 
etc.), tant recursos concrets com informació sobre esdeveniments.

•	 Recursos per a l’aprenentatge, tant de l’educació reglada com d’aficions.

•	 Recursos per a l’oci (com videojocs).
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El recull de bones pràctiques ofereix pautes i indicacions concretes sobre com han de ser 
els diferents elements que integren l’arquitecura web, el disseny i els continguts. S’han con-
templat pautes de disseny web per adolescents, però s’ha profunditzat en com pot incidir 
en les webs de biblioteques.
  
A l’anàlisi de referents, s’han analitzat i destacat bones pràctiques en webs catalans, es-
panyols i internacionals, sent aquest últim àmbit el més estudiat degut a l’existència de les 
pràctiques més innovadores en l’àmbit de biblioteques.

A l’apartat 5. Estudis d’usuaris s’han indicat els mètodes més adequats per l’elaboració 
del lloc web, destacant la tècnica Personas y Escenarios i proporcionant objectius que han 
d’aconseguir els diferents estudis proposats (entrevistes, focus group i card sorting). Aquest 
apartat s’ha desenvolupat de manera indicativa (excepte Personas y Escenarios), ja que 
realitzar un estudi no està contemplat en els objectius d’aquest treball, que pretén fer més 
incisió en el recull de bones pràctiques i en la proposta per al Consorci de Biblioteques de 
Barcelona.

Per últim, es proporcionen indicacions quant a la implementació del projecte.

La metodologia que s’ha seguit en cada apartat es descriu breument a l’inici dels mateixos.
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A continuació, es presenta una anàlisi DAFO, a fi de detectar les oportunitats, debilitats, ame-
naces i fortaleses que poden afectar aquest projecte.

Anàlisi externa

Oportunitats

•	 Naixement de les primeres seccions per a joves en biblioteques públiques a Catalunya 
i Espanya i existència de seccions per a joves en l’àmbit internacional, donant pautes i 
models.

•	 Presa de consciència per part de biblioteques de la necessitat de conèixer els adoles-
cents i oferir una resposta adequada. En el Pla d’acció 2020 del CBB trobem el següent 
punt: “La necessitat de conèixer millor l’usuari, la resposta a la diversitat social i cultural, 
la construcció de l’acció a partir de la participació i la cooperació, especial atenció a 
gent jove i gent gran, etc.)”. També el foment des d’entitats governamentals relacionades 
amb polítiques culturals i de benestar social de noves maneres d’estudiar l’usuari: focus 
group, entrevistes, etc. És a dir, foment de les tècniques qualitatives enfront de les quan-
titatives (L’anàlisi de la realitat juvenil, Secretaria General de Joventut, 2002). Aquesta 
participació de l’usuari s’esmenta també al document La participació jove (Secretaria 
General de Joventut, 2003).

•	 Existència de Plans de Joventut amb referències sobre l’augment de la lectura i l’accés 
a la cultura. Per exemple, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat 2020), amb 
els Plans d’actuació elaborats recentment (2013 i 2014) i composat pel Pla d’actuació 
territorial 2016, el Pla d’actuació de polítiques de Joventut de la Generalitat de Cata-
lunya: horitzó 2016 i el Pla d’actuació jove 2016. Aquests Plans sovint fan referència a 
temes en els quals la biblioteca pot estar implicada, com per exemple el Repte 6 (“Uni-
versalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui 
als objectius educatius i socialment cohesionadors), punt 20:  “Augment de les persones 
joves lectores”. 

•	 Noves tecnologies per a fomentar la interacció entre usuaris i entre usuaris i biblioteca 
(especialment el mòbil).

•	 Augment de la presència i ús de formats audiovisuals, sovint més atractius que els textu-
als per a la població adolescent (impliquen menys esforç cognitiu, aspecte no tan positiu).

•	 Noves maneres de socialitzar i compartir (whatsapp, xats, fòrums, xarxes socials, etc).
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Amenaces

•	 Solapament amb serveis oferts a altres entitats (biblioteques escolars, casals de jo-
ventut i esplais, etc.).

•	 Possible caràcter consultiu i no real de polítiques d’inclusió i participació en bibliote-
ques.

•	 Oferta cultural variada i més impactant que la lectura.

•	 Percepció negativa de la lectura i les biblioteques per part del col·lectiu adolescent.

Anàlisi interna

Fortaleses

•	 Ganes de socialitzar, compartir i relacionar-se per part dels adolescents.

•	 Gran potencial creador i generador de continguts per part dels adolescents.

•	 Infraestructures bibliotecàries preparades per oferir serveis web de qualitat.

•	 Bona predisposició del personal bibliotecari, conscient de la manca d’atenció al col·lectiu 
adolescent.

Debilitats

•	 Manca de cultura participativa (a nivell conscient) dels joves.

•	 Manca de personal amb els coneixements suficients en noves teconologies.

•	 Manca d’acceptació de la realitat juvenil i les noves formes de consum.

•	 Manca de dades reals sobre les preferències del públic adolescent (manca d’estudis 
d’usuaris, distorsions en els existents degut a característiques pròpies del col·lectiu, etc.)
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En aquest apartat s’analitzaran els punts forts de dos tipus de llocs: webs per adolescents 
i webs de biblioteca per adolescents. La plana més observada és la d’inici, que també és la 
primera que veu l’usuari, i no es fa una anàlisi en profunditat de tot el web. La plana d’inici 
dels webs analitzats ofereix una visió global del contingut del lloc i una imatge gràfica de-
terminada; ja s’ha comentat que una de les característiques dels adolescents és el ràpid 
judici que fan d’un lloc web només basant-se en la primera impressió. Si aquesta no és 
positiva a la plana d’inici i no troben en pocs segons el que cerquen o els pugui interessar, 
no navegaran gaire més pel web, per molt bona estructura que tingui. De les categories 
corresponents al primer nivell jeràrquic només es destacaran aquelles que denoten alguna 
bona pràctica.

S’ha de tenir en compte que en general, els adolescents no accedeixen gaire a continguts 
culturals, a no ser que existeixi la necessitat o un interès concret (per exemple, una afició 
o hobby); els llocs més visitats pels adolescents són els de xarxes socials (Facebook, Ins-
tragram i Youtube) i llocs dels seus centres d’ensenyament, així com la omnipresent Wiki-
pedia. Aquests coneguts llocs web, però, no seran analitzats, ja que requeririen un treball 
més extens.

Webs per adolescents

S’han seleccionat portals web per adolescents de diverses temàtiques, en base al seu èxit, 
nivell de popularitat i bones pràctiques, a fi d’obtenir informació sobre quines caracterís-
tiques de dits llocs web poden ser extrapolables a seccions web de biblioteques per ado-
lescents. S’han triat planes de temàtiques concretes, d’acord amb els àmbits de consum 
cultural entre els adolescents. Altres llocs web de temàtiques que els interessen (com els 
esports) no han estat incloses, ja que no són específiques per adolescents o joves. 

•	 Jocs
•	 Moda, actualitat i tendències
•	 Oci

Una de les fonts orientatives per a trobar webs populars ha estat Alexa, durant el període 
març-abril de l’any 2015. Com es vol fer un recull de bones pràctiques, s’ha fet la tria cer-
cant amb un filtre per perfil d’usuari (Kids and teens), per popularitat i posteriorment s’han 
triat les que presentaven una arquitectura més elaborada. També s’ha tingut en compte en 

39

4  REFERENTS

4.1  Metodologia de selecció



Llocs web de biblioteques per adolescents: 
recull de bones pràctiques, anàlisi de referents i proposta per al Consorci de Biblioteques de Barcelona

mesura la similitud temàtica (és a dir, que s’han triat llocs web amb continguts relacionats 
amb oci i cultura, cercant a la categoria Teen Life).

No totes les planes més visitades segons Alexa han de ser necessàriament les més visita-
des en realitat, afegint la dificultat per saber l’edat de l’usuari que hi accedeix. També s’ha 
aplicat el mètode clàssic emprat pels adolescents: fent cerques a Google i observant la 
primera plana de resultats.

Webs de biblioteques per adolescents

La segona part d’aquest apartat analitza webs de biblioteques per adolescents. En l’àmbit 
català i espanyol, davant l’escassetat o inexistència de seccions adrecades a aquest col-
lectiu, s’analitzaran seccions per al col·lectiu Joves en general; són blocs i l’estructura és 
força senzilla. En l’àmbit internacional sí que s’estudiaran webs adreçades específicament 
a aquest col·lectiu, doncs se’n troben més. Per a trobar webs de qualitat, s’han consultat 
diverses fonts especialitzades, com per exemple Libsuccess.org o YALSA (Young Adult Li-
brary Services Association, divisió de la American Library Association, ALA), així com la 
consulta a persones expertes relacionades amb aquest àmbit.
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S’han determinat una sèrie de paràmetres i indicadors per a poder explicar de manera orga-
nitzada les bones pràctiques. Per una banda els paràmetres, que ens aportaran dades so-
bre què volem explicar, i al nivell següent els indicadors, que ens aportaran el com. Aquest 
sistema està basat en sistemes d’avaluació elaborats per experts en la matèria (Codina, 
Hassan, Martin, J. Márquez). 

Donada la temàtica concreta que tracta aquest treball, als indicadors habituals en avaluació 
web s’han afegit indicadors específics o bé s’han suprimit d’altres que no s’han considerat 
tan necessaris, donades les característiques del projecte (també s’han suprimit aquells in-
dicadors que no serien tan pertinents en el cas de biblioteques públiques, com per exemple, 
la identificació de l’autoria, la informació proporcionada sobre els autors o la infomació de 
caire legal, ja que generalment es proporciona aquesta informació). 

Es compon de preguntes seguides d’una explicació, que posa de relleu per què és impor-
tant aquell indicador i com ha de ser el disseny en conseqüència. El tipus d’indicador és 
atòmic, el preferit pels experts perquè disminueix la subjectivitat de les respostes (Codi-
na; Pedraza, Díaz Noci; Rodríguez-Martínez; Pérez-Montoro; Cavaller-Reyes, 2014); es pot 
contestar amb un SÍ o un NO, encara que es recomana la lectura de l’explicació en cas de 
no estar familiaritzat amb la matèria. També s’han inclòs alguns exemples gràfics, per expli-
car l’indicador.  

Per tant, alhora que aquest apartat és un recull de bones pràctiques, també es pot emprar 
com a sistema d’avaluació per a webs adreçats a adolescents, ja es tracti de biblioteques o 
d’altres.

L’explicació dels ítems s’ha elaborat a partir de diverses fonts:

•	 Conclusions elaborades per experts com Codina, Hassan, Martin i J. Márquez, en 
diversos articles i estudis sobre usabilitat i arquitectura web en general.

•	 Recomanacions de Marieke McCloskey, Hoa Loranger i Jakob Nielsen en el seu es-
tudi Teenagers (Ages 13-17) on the Web (2nd. ed., 2013), on s’analitzen els resultats 
d’estudis d’usabilitat realitzats en aquest col·lectiu.

•	 Conclusions i experiència pròpia, a partir del treball realitzat amb adolescents a les 
biblioteques públiques i escolars i de l’experiència com a dissenyadora gràfica.
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Els paràmetres proposats són els següents:

1. Arquitectura de la informació:
•	 Sistemes d’organització
•	 Sistemes de navegació
•	 Sistemes d’etiquetat
•	 Sistemes de cerca

2. Continguts

3. Disseny i usabilitat

4. Altres aspectes: accessibilitat i posicionament web

L’organització de l’apartat Arquitectura de la informació s’ha seguit prenent com a exemple 
el llibre Arquitectura de la información en entornos web (Pérez-Montoro, 2010). A continua-
ció, es mostra un quadre resum amb els continguts d’aquesta secció.

Id. Paràmetre / indicador
1 Arquitectura de la informació
1.1 Sistemes d’organització
1.1.1 L’estructura i l’organització del web és la més adequada?
1.2 Sistemes de navegació
1.2.1 La navegació estructural i/o seqüencial s’empren de manera adequa-

da?
1.2.2 El lloc web disposa d’elements d’orientació per a l’usuari?
1.2.3 Existeix la navegació semàntica?
1.2.4 S’eviten les planes orfes?
1.3 Sistemes d’etiquetat
1.3.1 Les etiquetes són clares i descriptives?
1.3.2 Les etiquetes són excloents entre sí?
1.4 Sistemes de cerca
1.4.1 El lloc web disposa de cercador intern?
1.4.2 Els resultats de les cerques s’ofereixen de la manera més adequada a 

l’usuari?
2 Continguts
2.1 Els temes s’adequen al públic al qual va adreçat?
2.2 La quantitat d’informació és adequada?
2.3 La informació és rigorosa i acurada?
2.4 La informació s’actualitza amb la freqüència adequada?
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2.5 El públic usuari participa en l’elaboració de continguts?
2.6 El lloc web presenta la possibilitat de comentar i valorar els continguts 

per part dels usuaris?
2.7 El lloc web incorpora xarxes socials?
2.8 El llenguatge i la redacció s’adeqüen al públic destinatari?
2.9 El lloc web inclou recursos gràfics i multimèdia?
2.10 El lloc web disposa d’arxiu/hemeroteca?
2.11 El lloc web disposa de diferents serveis per al públic?
2.12 El lloc web presenta enllaços interns (referències creuades) i externs?
2.13 Els enllaços són reconeixibles com a tals?
2.14 Hi ha un control d’enllaços trencats?
2.15 Els enllaços externs són adequats en volum i qualitat?
2.16 Els continguts es poden imprimir i enviar per e-mail?
2.17 Hi ha accessos directes als continguts més emprats?
3 Disseny i usabilitat
3.1 El web té disseny responsive?
3.2 Look & feel: El disseny s’adequa als gustos, capacitats i preferències 

dels usuaris?
3.3 En cas d'existir enllaços de contingut en forma de botó, són prou 

grans?
3.4 S’ha reduït al mínim el nombre de clics necessari per accedir als contin-

guts, especialment els més importants?
3.5 La jerarquia de continguts està diferenciada gràficament?
3.6 Les seccions més visitades/emprades són fàcilment accessibles i clara-

ment visibles?
3.7 Les imatges que s’empren són útils i de bona qualitat?
3.8 S’ha evitat emprar només imatges per representar informació?
3.9 El lloc web disposa de mapa web?

3.10 El web disposa d’una secció d’Ajuda?
3.11 Es distribueixen els elements en funció de la seva importància?

3.12 Hi ha zones “en blanc” entre blocs d’informació per descansar la vista?
3.13 S’eviten planes molt llargues?
3.14 L’ús del color s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar la plana?
3.15 La maquetació s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar la plana?
3.16 L’usuari sap el que està fent, el que farà i el que ha fet?
3.17 Es preserva la llibertat de l’usuari?
3.18 Els missatges d’error són clars i ofereixen ajuda?
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4 Altres aspectes
4.1 Accessibilitat
4.1.1 Hi ha suficient contrast a totes les planes del lloc web?
4.1.2 La mida de la font i l’interliniat son prou grans?
4.1.3 Les fonts emprades tenen prou llegibilitat?
4.1.4 La navegació és possible sense la informació de color?
4.1.5 El lloc web està adaptat per a persones amb discapacitat visual, auditi-

va, cognitiva o motriu?
4.1.6 El lloc web pot ser visualitzat en diferents navegadors?
4.1.7 La velocitat de càrrega és adequada?
4.1.8 S’han tingut en compte diferents resolucions de pantalla?
4.2 Posicionament web
4.2.1 Les paraules clau i els descriptors són clars i específics?
4.2.2 El nom del lloc web i l’URL és prou clar?
4.2.3 S’inclouen metadades?
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En aquest apartat es presenta un recull de bones pràctiques a l’hora de dissenyar llocs web 
per adolescents. Aquestes bones pràctiques s’expliquen a dos nivells: el primer, en relació a 
la seva aplicació en llocs web per adolescents en general; en un segon nivell, s’intenta apro-
fundir en la seva aplicació en webs de biblioteques per adolescents. Hi ha bones pràctiques 
en arquitectura, disseny i usabilitat per adolescents que es comenten en aquest apartat que 
també són bones pràctiques en llocs web per adults, i fins i tot per infants (per exemple, que 
les zones clicables tinguin prou àrea). 

4.3.1.1  Sistemes d’organització

L’estructura i l’organització del web és la més adequada?

En cas de webs per adolescents, es recomana l’estructura jeràrquica, doncs és la més 
senzilla d’entendre i aplicar i a la que estan habituats l’usuari i l’equip de biblioteca. Si bé 
l’estructura hipertextual i la facetada poden oferir més flexibilitat, també poden causar més 
desorientació en l’usuari. En qualsevol cas, l’organització del web ha de ser clara, diferen-
ciada de la resta de seccions i ser visible en totes les planes. En cas d’emprar un menú 
jeràrquic, tots els nivells han d’estar visibles per tal de facilitar l’accés a tots els continguts; 
no es recomana una estructura molt profunda ni molt ampla. Els menús de 7 a 9 elements 
(anomenats també 7+ -2) són els més indicats, encara que ens referim a un primer nivell; 
dins d’una subsecció no ha de ser una condició indispensable, si es pensa que d’aquesta 
manera l’usuari no accedirà tan fàcilment al contingut. El menú principal  ha d’estar o bé a 
l’esquerra o dreta de la plana o bé a la part superior, si bé recomanem el menú superior per 
resultar més visible i per ajustar-se més a les tendències en disseny web.

També s’ha de pensar en els dispositius que empren els adolescents per accedir al web, 
a l’hora de dissenyar el menú (mòbil, per exemple). Si el lloc web conté molta informació, 
generalment es recomana l’ús de menús locals per secció, a més de mantenir el menú 
constant; però amb aquest col·lectiu, no recomanem menús locals que varien en cada pla-
na, ja que els adolescents es poden perdre amb facilitat i hauran de tornar a la plana d’inici 
o enrere per reorientar-se. Davant aquesta problemàtica, una bona pràctica pot ser establir 
menús principals amb grans desplegables (anomenats megamenús), de manera que els 
usuaris vegin tot el contingut sense haver d’accedir-hi, encara que un megamenú amb mol-
ta quantitat d’informació pot confondre als usuaris més joves dins del col·lectiu adolescent. 
Això es pot resoldre posant imatges que ajudin al lector a orientar-se, així com restar den-
sitat textual.
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Imatge 3. Al lloc web de Leroy Merlín, trobem un menú desplegable amb 3 nivells: en la imatge, el primer és 
Productos, el segon és Cocinas i el tercer és Taburetes y mesas o Electrodomésticos. 

Com s’aprecia a la Imatge 3, l’usuari no ha d’accedir a dins de cada nivell 2 per veure què 
conté, de manera que estalviem un clic , però encara ha de passar el cursor per sobre per 
a que es desplegui el menú contextual. La ubicació d’imatges ajuda a indentificar continguts 
sense haver-los de llegir (en aquest cas, l’usuari pot assegurar-se de la interpretació que fa 
llegint l’etiqueta).

Un exemple de megamenú, una mica més dens en no incorporar imatges, seria el següent:
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L’usuari, només passant el cursor pels ítems principals del menú, pot veure el contingut de 
tota la secció. Anteriorment, aquest mateix lloc web presentava una altra aparença, que 
potser degut a l’ampliació i canvis de la gamma de productes ha esdevingut obsoleta:

Imatge 5. Exemple de megamenú amb imatges al lloc web de RipCurl.

L’ús d’imatges en megamenús pot ser molt útil, per exemple, en la classificació temàtica de 
llibres. Moltes biblioteques empren un sistema de pictogrames per a identificar gèneres lite-
raris, que poden coincidir amb els del web; d’aquesta manera, l’usuari trobarà les mateixes 
indicacions gràfiques tant a nivell presencial com virtual.

Imatge 6. A la National Library Board de Singapur empren megamenú al seu lloc web (i la classificació per 
audiències: infants, adolescents, adults i gent gran).
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Imatge 7. A la  Biblioteca Municipal de Colonia, el megamenú conté molta informació; massa per a un adoles-
cent.

Quant al tipus d’esquema, la tria es farà emprant el sentit comú; si existeix una secció de 
Notícies, l’esquema serà cronològic. Si tenim llibres, música o recursos educatius, l’esque-
ma serà temàtic per gènere (i no alfabètic, per exemple).

4.3.1.2  Sistemes de navegació

La navegació estructural i/o seqüencial s’empren de manera adequada?

Encara que la navegació més emprada en llocs web ben dissenyats sigui estructural, es pot 
donar el cas que es requereixi navegació seqüencial, per tal de guiar a l’usuari en un recor-
regut: guies i tutorials, tours pel web, etc. En cas que s’empri la navegació seqüencial en 
seccions del web, els diferents punts del procés han d’estar clarament indicats. En usuaris 
adolescents, emprar la navegació seqüencial (sistemes guiats o semi-guiats en general) en 
determinades seccions pot ajudar a l’usuari. Si existeixen processos, aquests seran més 
usables si estan correctament indicats per passos; l’usuari no només ha de saber en quina 
part del procés està, sino també si ja l’ha fet o no (per si pateix una interrupció, com per 
exemple rebre un whatsapp). 
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Imatge 8. Procés d’aquisició de carnet al lloc web de King County Library System.

Com s’aprecia a la Imatge 8, es troben dos aspectes interessants en el procés per adquirir 
el carnet al King County Library System; per una banda, l’usuari sap a quina part del procés 
està, en estar destacat en blau a la part superior, i per altra banda, l’usuari sap si dins el pas 
concret ha realitzat l’acció (seleccionar) per la línia discontínua que envolten els elements 
seleccionats.

De tota manera, si els passos corresponen a una explicació o instrucció (per exemple, tro-
bar un document al web o una demo), no obliguem a l’usuari a visualitzar tots els passos i 
oferim la opció de saltar-los; potser ja sap com fer-ho. A l’usuari adolescent li molesta espe-
cialment que el subestimin.
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Imatge 9.  Tutorial fet amb Slideshare (autora: Luz Miryam Avedaño per a la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, a Colòmbia).

Si s’empren tutorials, se li ha d’oferir a l’usuari una navegació còmoda. Per exemple, a 
la Imatge 9 es mostra un tutorial que ofereix a l’usuari diferents maneres de navegar pel 
contingut del document. Pot descarregar-lo, pot fer una navegació seqüencial clicant a les 
fletxes (que també indiquen el nombre total de planes per visualitzar) i pot clicar en qualse-
vol punt de la barra taronja, que mostra el número de plana al qual accedirà si clica (i una 
miniatura del contingut), atorgant llibertat total a l’usuari a l’hora de navegar pel tutorial.

El lloc web disposa d’elements d’orientació per a l’usuari?

Aquests elements han de permetre a l’usuari saber on és en qualsevol moment del procés 
de navegació: fil d’Ariadna, mapa web, menús visibles en tot moment (navegació constant), 
possibilitat d’anar a la plana d’inici des de qualsevol plana (per exemple, a través del logo, 
si n’hi ha), etc. L’usuari ha de poder tornar enrere de manera clara i senzilla, de manera que 
no calgui fer-ho a través del navegador. 

El fil d’Ariadna, encara que sigui útil en usuaris adults (tot i que el seu ús real és qüestionat 
per alguns experts), no ho és tant en usuaris adolescents; aniran “cap enrere” a través del 
menú principal o del navegador (especialment els més joves dins el col·lectiu empren el 
botó del navegador, aspecte que sovint els provoca més confusió, si han de fer diversos 
“enrere”; no saben a quina plana estan ni quants clics enrere han de fer per tornar a un 
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contingut). És millor que les planes no s’obrin en una nova pestanya, ja que confón l’usuari 
adolescent, que no sap si està al mateix web o no, però en aquest cas s’ha de procurar que 
la navegació sigui molt clara (l’ideal seria testejar el lloc, indicant a l’usuari que realitzés 
tasques relacionades amb aquest aspecte). Proporcionar a l’usuari diferents elements de 
navegació sempre serà una bona pràctica.

Existeix la navegació semàntica?

Aquesta navegació en forma d’enllaç permetrà a l’usuari accedir a continguts units entre 
sí de manera associativa: per exemple, per referenciar recursos del tipus “Saber-ne més”, 
“Temes relacionats” o similars, “Suggeriments”, etc. Aquesta funcionalitat, molt emprada per 
les xarxes socials (Youtube n’és un exemple), proporciona valor afegit a la informació, a més 
de poder ser personalitzable a través de les cookies o el registre d’usuari.

S’ha d’anar amb compte amb l’abús de navegació semàntica, doncs un excés d’aquesta pot 
provocar confusió a l’usuari; de la mateixa manera, s’ha d’anar amb compte amb la inclusió 
dins el mateix text, valorant si es poden ubicar al final o al principi per no tallar la lectura i 
navegació. Recomanem evitar els enllaços a dins del contingut que duen a una altra part de 
la mateixa plana; crea confusió a l’adolescent, que es desorienta fàcilment. 

Es mostra un exemple de navegació semàntica a la Imatge 10: la Biblioteca Virtual de la 
DIBA ofereix continguts relacionats amb cada secció. A la secció Cinema trobem la carte-
llera, fons especials, seleccions i guies de lectura, efemèrides, etc.

Imatge 10. Biblioteca virtual de la DIBA, secció Cinema.
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S’eviten les planes orfes?

Aquelles planes a les que s’arriba a través d’un enllaç però no enllacen amb cap altra s’han 
evitar; no són adequades per a la navegació, ja que aquesta queda interrompuda. Aquestes 
planes orfes no podran ser trobades pels usuaris dins el propi web, encara que siguin ras-
trejades per Google, desperdiciant un tràfic potencial. Les planes orfes, tant si són  previstes 
com imprevistes (especialment aquestes) poden ser: planes vinculades a webs externs, 
planes d’error, planes que han caducat o expirat...

4.3.1.3  Sistemes d’etiquetat

Les etiquetes són clares i descriptives?

L’ús de metàfores en l’etiquetat generalment és una pràctica desaconsellada, per ser sub-
jectives i poc clares indicant el tipus de contingut al qual remeten. Per a un públic adolescent 
trobem més flexibilitat en aquest aspecte, amb la idea que pot ser un element atractiu per 
a ells; no és una bona pràctica, ja que els adolescents més grans, a diferència dels nens, 
naveguen ja per objectius. Volen trobar un contingut de manera ràpida, i si no entenen l’eti-
queta els farem accedir a una secció que potser no els interessa, provocant frustració en 
l’usuari. Per tant, la claredat en les etiquetes és important a l’hora de dissenyar el web, tam-
bé en adolescents. Si estiguéssim dissenyant per joves 16-25 anys, per exemple, emprar 
metàfores mínimament descriptives pot ser interessant per despertar l’interès de l’usuari.

Imatge 11. Menú principal del lloc web de Bibarnabloc.

Trobem un exemple a la Imatge 11; l’etiqueta “Estats d’ànim” a Bibarnabloc no indica quin 
tipus de contingut trobarem (llibres? Música? Les dues coses?), però pot ser interessant si 
l’usuari navega sense un objectiu de cerca concret. El lloc ofereix altres possibilitats de cer-
ca, amb etiquetes descriptives, que permeten a l’usuari trobar fàcilment allò que cerca, i per 
tant no tindria tanta importància; és una classificació addicional que no fa cap mal a l’usuari.
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Imatge 12. Plana d’inici del lloc web de l’Ajuntament de Barcelona.

Veiem un exemple d’etiquetes metafòriques a la Imatge 12; al lloc web de l’Ajuntament de 
Barcelona es poden tenir dificultats per trobar continguts degut a l’ambigüetat de les etique-
tes, tant icòniques com textuals. L’usuari pot tenir problemes per trobar informació, sobretot 
perquè no disposa de cercador intern a la home.

Relacionat amb el llenguatge emprat, és més convenient etiquetar una secció amb el nom 
“Desitjos” (wishlist és un terme més normalitzat en països amb l’anglès com a idioma i en 
entorns web més comercials) o “Peticions” que no pas “Desiderates”. El més comprensible 
per adolescents, però, seria “Demana el teu llibre”, “Proposa’ns una compra” o quelcom 
similar. L’objectiu de les etiquetes és que l’usuari les entengui; per tant, l’ús d’etiquetes es-
tàndard sempre serà una bona pràctica, encara que es pot contemplar l’ús de call to action 
en forma  interrogativa o exclamativa (molt emprats en entorns comercials per animar l’usu-
ari a realitzar alguna acció concreta. En el cas de biblioteques, per exemple, subscriure’s a 
una activitat o participar en un concurs). Si les etiquetes són prou descriptives, l’usuari les 
entendrà; els adolescents generalment són reacis a clicar en enllaços poc clars i descriptius.

Les etiquetes són excloents entre sí?

Les etiquetes han de ser excloents entre sí; no podran conviure, doncs, dues seccions al 
menú anomenades “T’agrada llegir?” i “Llibres”, doncs remeten a conceptes molt similars.
Altra cosa diferent és que es presenti una estructura facetada o polijeràrquica, on l’usuari 
pugui trobar, gràcies a les metadades, els mateixos continguts a través de diferents camins; 
per exemple, que pugui cercar un llibre en funció dels diferents punts de vista que pugui 
tenir (pot ser present en diverses categories). El llenguatge XFML (eXchangeable faceted 
Metadata Language), creat a partir de l’XML, pot ser emprat per a l’intercanvi de metadades 
en clasificacions facetades.
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4.3.1.4  Sistemes de cerca

Els adolescents, especialment la franja 12-14 (els que han deixat enrere la infantesa de 
manera més recent), per a trobar informació estan més acostumats a navegar que a cercar; 
les habilitats motores no són ja un problema (com sí existeix quan són infants), però sí les 
cognitives. Ja tenen habilitats com el pensament abstracte, però encara poden presentar 
dificultats en l’ús de paraules clau en les cerques, així com en l’ortografia (Martens, 2012). 
A banda de les capacitats, també és un tema d’esforç aplicat: la navegació implica menys 
esforç cognitiu que la cerca, que comporta haver de recordar termes de cerca (Bar-Ilan i Be-
lous, 2007). En els infants, per exemple, el model preferit és el “berrypicking” (Bates, 2005). 
Els adolescents no només presenten dificultats per fer cerques (formulació de l’equació de 
cerca, tria dels termes clau..); també mostren indecisió en triar els resultats de la cerca.

S’ha de tenir en compte, però, que en el paper que juguen les biblioteques en la competèn-
cia informacional de l’usuari, s’hauria de donar la possibilitat als adolescents de conèixer el 
funcionament de sistemes de cerca als quals s’hauran d’habituar en la seva vida com a jo-
ves adults o adults (catàlegs generals, catàlegs universitaris, cerques per a tràmits adminis-
tratius, etc.). Per tant, incloure sistemes de cerca que presentin adaptacions per a adoles-
cents (igual que existeixen per a infants) però sense deixar de banda elements de la cerca 
dissenyada per a adults serà una bona pràctica. Per exemple, en la secció de recursos per 
a l’aprenentatge no seria recomanable emprar cerca booleana, a la qual no estan gens ha-
bituats, però sí es poden emprar unes categories etiquetades amb un llenguatge amigable 
que representin l’estructura interna de la Classificació Decimal Universal de la biblioteca. En 
l’àmbit formador, serà un “entrenament” que ja podran aplicar en la etapa de l’institut.

Imatge 13. Al lloc web de la Denver Public Library (secció Teens), els recursos estan organitzats per categori-
es, de manera que l’usuari no ha de fer cerques al catàleg.
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El lloc web disposa de cercador intern?

Es recomana ubicar de manera molt visible un cercador intern al lloc web i constant en tota 
la navegació. Encara que sigui un element aparentment poc necessari en webs no gaire 
extensos, en un públic adolescent es recomana el seu ús, de cara a dos objectius: el primer, 
que l’usuari se senti recolzat i ajudat, i el segon, formar l’usuari en aquesta eina, que podrà 
conèixer i utilitzar amb èxit en webs més voluminoses. L’usuari, però, s’hauria de poder ori-
entar fàcilment només amb el menú de navegació, i un ús abundant de la cerca al nostre 
web pot ser un indicador de que l’usuari no troba els continguts de manera fàcil (potser s’ha 
de replantejar el menú principal).

La cerca avançada no serà gaire emprada per adolescents, i per tant s’han d’oferir alterna-
tives a aquesta. Si es disposa de catàleg, aquest hauria de tenir opció de cerca avançada, 
però aquesta és una qüestió que afectaria el catàleg general present al web de la biblioteca i 
no exclusivament a la secció d’adolescents, i per tant no serà comentat en aquest treball (hi 
hauria prou aspectes a debatre i analitzar com per fer un treball a part). La cerca avançada, 
per exemple en una secció d’agenda del lloc web per adolescents, es pot resoldre oferint 
l’opció de personalitzar la plana en funció dels gustos (exemple de cerca avançada o com-
binada: activitats relacionades amb còmics en cap de setmana, o amb esports per majors 
de 16 anys). En altres seccions, s’hauran de pensar sol·lucions en funció de l’ús i del tipus 
de contingut.

Els resultats retornats en la cerca han de ser comprensibles per a l’usuari. És recomanable 
que aquesta cerca disposi d’ajudes com autocompletar, cerques d’altres usuaris, etc. (pràc-
tica no només recomanada per adolescents). Els adolescents encara tenen faltes ortogràfi-
ques, i per tant un sistema de correcció sempre serà útil i evitarà la manca de resultats, tan 
negativa i frustrant per als adolescents (Large i Behseshti, 2005,  recomanen les funcions 
de correció ortogràfica en els sistemes de cerca).

La caixa del cercador ha de ser prou llarga per a que els usuaris puguin escriure la cerca 
sense que quedin parts ocultes; hi ha caixes que es despleguen i que poden funcionar molt 
bé en webs per adolescents i, si incorporen suggeriments de cerca, encara millor:

Imatge 14. Al lloc web de la biblioteca Koldo Michelena de San Sebastián disposen d’un cercador amb auto-
completar i força gran, situat de manera molt visible a la plana d’inici.
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Imatge 15. Cercador al lloc web de Jugarijugar.com.

Com s’aprecia a la Imatge 15, al lloc web de Jugarijugar.com han resolt de manera molt 
satisfactòria la caixa de cerca: gran, visible, ben ubicada, desplegable i amb suggeriments 
de cerca. En canvi, l’estructura facetada dels continguts (Por edades, le gusta jugar a...) que 
tenen podria no tenir èxit en adolescents, ja que a alguns els resultaria confusa (i més en 
cas de no tenir clars els termes o conceptes de cerca).

Els resultats de les cerques s’ofereixen de la manera més adequada a l’usuari?

A l’hora d’organitzar la informació resultant d’una cerca (o un sistema de navegació per 
facilitar la cerca), també hem de tenir en compte l’ordre d’aquests resultats; l’ordre alfabètic 
no sempre és adequat per a usuaris adolescents. La novetat o la valoració dels usuaris del 
recurs poden ser bons criteris d’ordenació, entre d’altres. 
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Imatge 16. A la Denver Public Library (secció Teens) trobem ressenyes de llibres ordenades  cronològicament, 
mostrant en primer lloc la més recent. Afegeixen la valoració dels usuaris de manera molt visible, una molt 
bona pràctica.

S’ha d’evitar mostrar el missatge “no hi ha resultats”; deceben a l’usuari, i més especialment 
als adolescents, amb poca tolerància a la frustració. Com a alternativa, es poden mostrar 
els continguts més visitats al web o bé oferir un missatge d’ajuda (xat en línia, preguntar al 
bibliotecari via correu electrònic, consells de cerca, etc.; recomanem les opcions que redu-
eixin més l’espera de l’usuari i que impliquin menys esforç).

Imatge 17. Al catàleg de King County Library System, quan es fa una cerca errònia (en aquest cas, “prety” 
enlloc de “pretty”), el sistema ofereix suggeriments, fins i tot en el cas d’haver mostrat algun resultat. De fet, 
s’han provat diverses cerques errònies i en tots els casos el sistema ha fet suggeriments, de manera que 
l’usuari mai es queda sense resposta.
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Els continguts són el que realment atorga valor a un lloc web de biblioteca, juntament amb 
els serveis. Per tant, s’haurà de pensar en quins continguts, quants i com es presenten. S’ha 
de fer una secció per adolescents si realment els continguts són substancialment diferents 
dels de la secció d’adults i d’infants.

Imatge 18. Encara que el disseny no és molt impactant, la Toronto Public Library mostra uns continguts creats 
específicament per joves.

Els temes s’adequen al públic al qual va adreçat?

Varietat, originalitat i interès intrínsec són valors molt importants en un lloc web de bibliote-
ques adreçat a adolescents (especialment per al posicionament web), però el més important 
és l’adequació: han de tenir interès tant per l’entitat creadora com per al públic destinatari, i 
estar relacionats amb els objectius del lloc web. 

Per exemple, un lloc web per a adolescents que pràcticament consisteixi en llibres, recur-
sos per estudiar i preparació de selectivitat, feina, informació sobre la SIDA i prevenció del 
consum de drogues, pot interessar a l’entitat, però potser no són prou “ganxo” per als ado-
lescents. No s’està afirmant que aquesta informació no hagi de ser-hi, informació que es 
transmet també des de l`àmbit familiar (no sempre) i des de l’àmbit escolar; s’està indicant 
que el lloc no pot oferir “només” aquests continguts. El lloc web per adolescents no ha de 
transmetre una imatge alliçonadora; també ha d’incloure temàtiques que els interessin a ells 
(jocs, esports, xarxes socials, música, activitats per fer en grup, etc. A més, s’ha de recordar 
que aquestes són recomanacions per a adolescents de 12 a 18 anys, i no els interessaran 
els mateixos temes que al públic “jove”, per exemple, de 23 anys: la universitat es pot veure 
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molt llunyana quan es tenen 14 anys. És clar que hi ha d’haver informació relativa a la uni-
versitat, però no només això. Dissenyem per a l’usuari, i l’usuari és el públic adolescent. 

Aquest indicador s’ha d’aplicar amb sentit comú, respectant sempre els aspectes legals i en 
qüestió de drets, per molt que ho desitgi l’usuari, no es permetran continguts de caire racista 
o sexista, per exemple. Això sí, s’ha d’anar amb compte amb la censura que de vegades és 
present en webs adreçats a adolescents (fet més comprensible en webs adreçats a infants, 
per continguts i l’ús de cerques guiades i semi-guiades). Large i Beheshti (2005) consideren 
que aquesta censura acaba conduïnt a una preferència, per part dels adolescents, pels 
portals dissenyats per adults.

Quant a l’originalitat dels continguts, s’ha de procurar que aquests aportin quelcom dife-
rencial en relació amb altres planes d’adolescents. Per la tipologia de web, els continguts, 
en bona mesura, seran els existents a qualsevol secció web de biblioteques adreçades a 
aquest perfil, i evidentment la majoria tenen relació amb l’entitat mare, la biblioteca. Per tant, 
s’haurà d’anar amb compte amb no perdre de vista aquest objectiu, però sense duplicar 
serveis amb altres entitats (casals de joves, per exemple), es poden oferir continguts com-
plementaris que aportin aquest aspecte diferencial i original. En aquest sentit, una idea pot 
ser fixar-se en els interessos dels usuaris de la ubicació geogràfica: per exemple, si al barri 
on es troba l’entitat es detectés que hi ha un interès pel parkour o per l’skate, es podria crear 
un contingut relacionat amb aquest tema. L’usuari pot contribuïr amb la seva participació a 
que els continguts siguin originals i interessants.

Els ítems dins de les categories anomenats “Més popular”, “Més llegit”, “Més comentat” o 
“Més vist” són apreciades i emprades pels adolescents, ja que la popularitat és un criteri 
important per a ells.

Imatge 19. Al lloc de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar es troben continguts interessants per a adoles-
cents, a banda de llibres, relacionats amb els seus interessos: jocs, música...
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La quantitat d’informació és adequada?

En llocs web destinats al públic adolescent, s’ha de trobar un equilibri en la quantitat o volum 
d’informació; no són convenients ni planes amb molta informació (especialment la textual, 
que potser es pot incorporar d’altres formes), ni planes que no aporten informació rellevant. 
Les llistes d’enllaços (recursos temàtics, per exemple) es poden representar d’una manera 
no només textual. No és recomanable fer llargues llistes d’enllaços; millor oferir-ne pocs i de 
qualitat, que molts amb contingut parcialment útil.

La informació és rigorosa i acurada?

La informació ha de tenir un tractament acurat i rigorós: veracitat, objectivitat, citació de 
fonts, exposició de dades contrastades... són característiques que ha d’acomplir el web. 
Això no vol dir que no pugui haver seccions dedicades només a opinió  o continguts creats 
per l’usuari, però la informació objectiva que elabori la biblioteca ha de passar per un trac-
tament previ, tant a nivell de contingut com de forma (ortografia, sintaxi, etc.).

La informació s’actualitza amb la freqüència adequada?

Si es disposa, per exemple, d’una secció de novetats o de notícies, aquestes han de ser 
actualitzades amb freqüència. El mateix criteri s’aplicaria en seccions de recursos d’infor-
mació, que s’han d’anar actualitzant. En el mateix sentit, es recomana que els continguts de 
la plana d’inici (no els menús i els elements fixes) siguin variables, per no donar la impressió 
que “sempre hi ha el mateix”. Una bona idea és destacar les novetats (en activitats, recur-
sos, etc.) a la plana d’inici, i no deixar un banner o contingut fixe.

El públic usuari participa en l’elaboració de continguts?

En llocs web de biblioteques per adolescents, es recomana que els destinataris participin 
en l’elaboració de continguts, no només per aspectes d’adequació i interès, també per a in-
crementar el sentiment de pertinença i implicació amb el lloc, alhora que es crea comunitat.
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Imatge 21. Les llistes de la Denver Public Library (secció Teens) es poden comentar, i els ítems llistats tenen 
enllaç a catàleg, que indica quants exemplars resten disponibles i a on es poden trobar.

Imatge 22. A la biblioteca Antonio Martín de El Prat de Llobregat es troba la secció Modulacions, espai per a 
fer propostes artístiques adreçat a joves entre 14 i 22 anys.
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El lloc web presenta la possibilitat de comentar i valorar els continguts per part dels 
usuaris?

La possibilitat de comentar i valorar continguts per part dels usuaris ajuden a fer el lloc web 
més divers, útil i atractiu per a l’usuari. El web no només ha de ser un aparador, doncs tam-
bé pot acomplir funcions de fòrum social en qual els usuaris puguin tenir llibertat per dir-hi la 
seva. Per descomptat, aquesta és una possibilitat que va lligada a la figura d’un moderador 
o revisor de continguts, per evitar usos indeguts (anar amb compte amb la censura sense 
sentit); aquesta presència del moderador ha d’intentar interferir el mínim possible i no fer-se 
palesa de manera constant o els usuaris deixaran d’emprar aquesta interacció.

El lloc web incorpora xarxes socials?

Entre els adolescents, les xarxes socials més emprades no són necessàriament les matei-
xes que els adults i joves adults; per exemple, Twitter no és una plataforma especialment 
emprada per adolescents. Sí que és cert que les xarxes emprades varien en funció del país, 
però les que destaquen més independentment del país són Facebook i Youtube. A EEUU, 
Facebook està patint una devallada entre els adolescents degut a les possibles formes de 
control parental que es poden donar i Instragram s’està consolidant com una xarxa impor-
tant (Niche, 2014). S’ha de tenir present, però, que les xarxes socials habituals (sempre 
s’esmenten Facebook i Twitter com a majoritàries) no sempre són tan emprades com “els 
adults” ens pensem; de fet, la “xarxa social” més emprada pel seu nivell de privacitat i la 
possibilitat de crear grups i incloure multimèdia és Whatsapp. També és destacable l’ús 
d’Snapchat, que permet compartir continguts que s’esborren un cop visualitzades (aplicació 
que ha generat preocupació als adults pels mals usos que se’n poden fer). Per tant, no cal 
obsessionar-se amb incloure gran varietat de xarxes socials: sovint es veuen llocs web amb 
moltes icones de xarxes diferents, algunes de les quals no tindran un ús rellevant per part 
dels adolescents. Sovint trobem un ús poc adequat de xarxes: un lloc per adolescents no 
cal que contingui la icona per compartir a Linkedin, ja que no és una plataforma que empri 
en la seva vida quotidiana.

Si ha ha opcions per compartir continguts, que siguin en xarxes que emprin habitualment i 
que incloguin diferents opcions de privacitat (enviar per mail, Whatsapp, desar a marcadors 
o a l’escriptori, etc.; no només Facebook i Twitter). Els continguts a compartir han de ser in-
teressants, ja que no tot es vol compartir a la xarxa de manera pública. Les opcions a l’hora 
de compartir han de ser clarament descrites.
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Imatge 23. La biblioteca BJ Cubit no té lloc web, però disposa d’un Facebook força actiu; aprofitar les funcio-
nalitats i l’experiència de Facebook és una bona idea, encara que exclou a tots aquells usuaris que no tinguin 
Facebook. 

El llenguatge i la redacció s’adeqüen al públic destinatari?

Si el públic diana al qual s’adreça el lloc web és adolescent o no especialitzat, no es re-
comana l’ús de termes molt tècnics (desiderata, publicació en sèrie, tipologia documental, 
etc.), ja que dificulten la comunicació amb l’usuari; tampoc es recomana un estil de redacció 
complexe. Recomanem la consulta de les pautes de Lectura Fàcil i Llenguatge Ciutadà que 
l’Associació Lectura Fàcil posa a disposició al seu web.

L’estil ha de ser clar, precís, amigable i proper. No cal emprar argot juvenil per a tot, ja que 
l’exageració encara pot allunyar més al públic juvenil, que és molt divers i, per exemple, pot 
emprar diferents argots en funció de la tribu urbana a la que pertanyi.
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Imatge 24. A la secció Teens de la Oakland Public Library empren un llenguatge amigable i comprensible per 
al menú. Encara que sigui metafòric, els adolescents tenen prou nivell cognitiu com per copsar-lo.

Imatge 25. El llenguatge també ha d’animar a participar; a la plana dXbox trobem un exemple molt clar de 
llenguatge directe i invitació a l’acció (“mira”, “ahorra”, “consigue”, “consulta”, “juega”, “únete”...).

L’idioma principal del web serà aquell que s’empri en l’àmbit geogràfic, encara que recoma-
nem incloure altres llengües (per exemple, la llengua anglesa està present en molts llocs 
web de biblioteques, encara que siguin de països no angloparlants). Hi ha biblioteques que 
tenen molt present la varietat de llengües existents al seu territori, i actuen en conseqüència.
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Imatge 26. A la Denver Public Library (secció Teens) el web està disponible en diversos idiomes (espanyol, 
àrab, rus i vietnamita). La traducció que ofereix Google de vegades és pobre, així que s’ha de valorar traduïr 
les planes amb un altre sistema.

Llengües com l’amazic, el xinès, el romanès, l’àrab i l’urdu són parlades per part de la po-
blació al territori català, i per tant haurien de ser tingudes en compte als webs de biblioteca 
i en general als serveis públics, a banda del català, el castellà o l’anglès.

El lloc web inclou recursos gràfics i multimèdia?

La morfologia només textual pot resultar feixuga per al públic adolescent; es recomana 
la inclusió d’elements gràfics, multimèdia i/o audiovisuals (imatges, diagrames, vídeos, 
podcasts, etc.), que a més presenten avantatges quant a l’elaboració per part dels usuaris 
(atractiu, facilitat d’edició, etc.). 

Aquests elements multimèdia han de ser clarament visibles a la plana d’inici i estar presents 
en bona mesura (no de manera excepcional), però també cal evitar l’abús. Han de tenir un 
sentit; s’evitarà l’ús exclusivament decoratiu que no proporcioni cap informació útil. No tot 
s’ha de posar en imatges o vídeos; s’ha de procurar que hi hagi alternatives textuals, i que 
sigui l’usuari el que trii si prefereix veure el vídeo o llegir el text (també pels dispositius em-
prats i el programari, doncs al dispositiu d’accés pot ser que no tinguin l’àudio activat, per 
exemple, o manquin pluggins que probablement no instal·laran). Per altra banda, oferir la 
informació en diferents formats augmenta l’accessibilitat del web.

Els continguts d’imatge en carroussel, en un principi, poden resultar atractius per als ado-
lescents; però s’ha d’assegurar que l’usuari tingui el control (botons de control ben visibles 
i clars, emprant icones estàndard que els resultin familiars). La opció d’aturar el carroussel 
ha de ser present, especialment si hi ha text a les imatges, doncs en cas contrari no dóna 
temps de llegir el text. La opció de posar a la part inferior o superior del carroussel miniatu-
res del contingut del mateix també és una bona idea, doncs l’usuari pot clicar a la que vol 
sense haver d’esperar a que passin ni haver de fer diversos clics als controls. El carroussel 
pot ocasionar alguns problemes (especialment amb l’accés des de mòbil: d’usabilitat, de 
càrrega..), així que es poden valorar alternatives més estàtiques.
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Imatge 27. A Llibres.cat s’ofereix un sistema de visualització fàcilment controlable mitjançant les fletxes late-
rals.

Imatge 28. Sistemes de visualització amb miniatures (creació pròpia).

Els taulells amb gran varietat d’imatges, tipus Pinterest o la plana de resultats que Google 
Imatges ofereix generalment agraden i els són familiars. Aquestes imatges han de tenir un tí-
tol i una descripció (etiqueta alt), tant de cara a millorar l’accessibilitat com el posicionament.

En cas d’existir vídeos, millor que siguin curts; un vídeo de 15 minuts és clarament massa 
llarg per un adolescent. També en relació als vídeos, es recomana que estiguin inserits direc-
tament a la plana, i no posar enllaços a vídeos que duguin a altres planes, ja que obliguen 
a l’usuari a sortir de la plana de la biblioteca. Els vídeos sempre han de tenir un títol prou 
clar i descriptiu. Si els vídeos no són de Youtube o Vimeo, s’hauria d’intentar que l’aparença 
(especialment els controls del reproductor) s’hi assemblin, ja que són webs que coneixen.
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El lloc web disposa d’arxiu/hemeroteca?

El lloc web ha de presentar opcions senzilles per accedir a continguts no recents, en cas de 
presentar una forma de publicació periòdica (per exemple, un bloc); caldrà disposar d’algun 
sistema d’arxiu dels continguts. El sistema de recuperació que empren molts blocs està 
basat en etiquetes; clicant en una etiqueta, accedirem als continguts arxivats amb aquesta 
temàtica. Aquest sistema no és molt recomanable per a recuperar informació (pot provocar 
molt soroll documental), ja que cercar informació concreta sobre un tema molt abundant 
pot resultar feixuc, especialment per a un adolescent. Tampoc els sistemes que recuperen 
només per ordre cronològic (per exemple, mostrar posts del mes 4 de l’any 2014), ja que no 
són gaire útils ni pràctics. El sistema més adequat, doncs, seria un cercador amb diversos 
filtres (temàtic, cronològic, etc.).

El lloc web disposa de diferents serveis per al públic?

Accés a catàleg, Novetats, Agenda d’activitats, seccions destinades a l’oci i a l’aprenen-
tatge, etc., són alguns dels serveis bàsics que ha de tenir el lloc web de biblioteques per 
adolescents. A banda, es poden incloure altres serveis: eines i recursos en línia, esdeveni-
ments, reserva de materials, reserva de sales d’estudi, inscripció a activitats en línia, xat en 
temps real, etc.

Imatge 29. L’agenda de la biblioteca Tio Tretton (Estocolm) presenta diverses característiques interessants: 
filtre per temàtica, diferents visualitzacions, etiquetes...En resum, ofereix un bon servei de difusió cultural.
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El lloc web presenta enllaços interns (referències creuades) i externs?

Sense fer-ne un abús (ja que un text ple d’enllaços dificulta i interromp la lectura), és conve-
nient que el lloc web ofereixi enllaços interns dins el contingut i externs, a d’altres recursos 
web que puguin ser útils pels usuaris.

Els enllaços són reconeixibles com a tals? 

L’usuari ha de poder reconèixer els enllaços, tant si són textuals com altres formats; enca-
ra que el color més habitual en text és el blau marí (per tradició), els usuaris adolescents, 
nascuts digitals, sabran reconèixe’ls encara que estiguin en altre color (per exemple, el cor-
poratiu de l’entitat) o destacats tipogràficament (subratllat, etc., encara que no es recomana 
degut a que pot provocar confusió en l’usuari, ja que aquesta diferenciació tipogràfica es 
pot trobar en textos que no siguin enllaços) . El més important serà la coherència: sempre 
han de presentar la mateixa forma per tal que l’usuari els pugui reconèixer. També s’ha de 
pensar en establir una diferència entre enllaços visitats (clicats) i no visitats (no clicats), 
especialment en llistats d’enllaços. Per tant, necessitarem 3 formes diferenciades: enllaç a 
simple vista, enllaç quan passem el cursor per sobre (per exemple, en altre color) i enllaç 
visitat. De la mateixa manera, es recomana que els enllaços presentin característiques que 
permetin que l’usuari pugui anticipar quin serà el contingut; per exemple, els recursos poden 
incloure una petita descripció del mateix, i d’aquesta manera l’usuari té més informació per 
decidir si vol accedir (i abandonar o interrompre la navegació al lloc web de l’entitat) o no.

Hi ha un control d’enllaços trencats?

S’ha d’establir un control d’enllaços trencats, tant si són planes personals com institucionals; 
les primeres poden tenir un temps de vida curt, i les segones pot ser que canviin la ubicació 
de les seccions (i per tant d’URL). Una web amb enllaços trencats remet a obsolescència, i 
amb el públic adolescent, ja difícil d’atreure en l’àmbit de les biblioteques, s’ha de procurar 
que els continguts i enllaços siguin útils i estiguin actualitzats per evitar aquesta impressió.

Els enllaços externs són adequats en volum i qualitat?

La lluminositat (enllaços sortints que enllacen amb altres webs des del nostre lloc) és un 
aspecte que determinarà en bona mesura la qualitat general del lloc web. Ara bé, no es 
recomanen grans llistats d’enllaços a recursos que poden causar cansament a l’usuari ado-
lescent; més val posar-ne pocs i de bona qualitat que no pas molts de qualitat mitjana o 
baixa. El grau d’adequació i de qualitat l’avaluarà l’entitat, però es recomana emprar també 
formes de valoració per part de l’usuari, que en última instància és qui empra els recursos. 
Es recomana que aquests enllaços sempre s’obrin en planes externes i no en la pròpia, ja 
que això pot provocar confusió en l’usuari a l’hora de navegar.
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Els continguts es poden imprimir i enviar per e-mail?

Pot semblar poc important, però la possibilitat d’imprimir pot ser molt útil en algunes cir-
cumstàncies, i la opció de poder imprimir el contingut (i no imprimir la pantalla completa) 
mai serà un inconvenient. La opció d’enviar per e-mail també és convenient, ja que permet 
compartir continguts d’una forma més privada que les xarxes socials.

Hi ha accessos directes als continguts més emprats?

L’accés als continguts més emprats i visitats ajudarà l’usuari a l’hora de navegar, espercial-
ment aquell que no té un objectiu de cerca clar o el que visita el web per primera vegada.

No cal experimentar amb dissenys molt novedosos i funcionalitats molt modernes; s’ha de 
tenir en compte que els adolescents, per molt que siguin usuaris born digital, no presenten 
les habilitats tecnològiques que mostren els universitaris o adults. Un lloc amb una navega-
ció i disseny massa “diferent” del que coneixen els desorientarà. Per altra banda, no només 
cal pensar en el disseny, també s’ha de tenir en compte la usabilitat:

Imatge 30. A la biblioteca Gail Borden han tingut molt bona intenció a l’hora de plantejar la plana d’una manera 
molt visual, però la disposició vertical de les etiquetes laterals no facilita la seva lectura.
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El web té disseny responsive?

Tenint en compte que els adolescents accedeixen força al web a través del mòbil, el disseny 
ha de ser responsive. Aquest probablement obligarà a reduïr o redistribuïr continguts, així 
que una bona estructura permetrà dissenyar un sol web que s’adapti al mòbil, enlloc de 
crear dues webs diferents (opció que pot ser justificada en alguns casos, com per exemple 
l’ús que se’n faci del web o el volum de continguts).

Look & feel: El disseny s’adequa als gustos, capacitats i preferències dels usuaris?

Els adolescents (i molts adults) jutgen ràpidament un web pel seu aspecte, independent-
ment de la qualitat dels continguts. Això vol dir que el look & feel s’haurà d’adequar el màxim 
possible als gustos dels adolescents, i no només al de la biblioteca (o al que cregui la bibli-
oteca que agrada als adolescents).

Dissenys infantils allunyaran a l’usuari adolescent (Martens, 2012); dissenys per adults pro-
vocaran el mateix efecte. L’usuari necessita, doncs, un disseny específic per adolescents, 
tasca que no és senzilla tenint en compte l’heterogeneïtat del col·lectiu adol·lescent quant 
a gustos. De fet, existeixen diferències significatives entre usuaris de 12-14 anys i de 15-18 
anys. Per resoldre aquests obstacles, entre d’altres motius, serà important comptar amb la 
opinió de l’usuari a l’hora de dissenyar la plana.

Durant l’etapa de documentació d’aquest projecte, sovint s’han trobat, amb alegria, secci-
ons per joves, per després passar a la decepció quan s’han visitat, en presentar un aspecte 
monòton i gens adequat als gustos adolescents. Els últims referents en investigació quant a 
disseny d’interfícies de biblioteca per infants i joves, per exemple, tenen molt clar que en el 
disseny s’ha de comptar amb la participació de l’usuari, tal com es reflecteix ja en algunes 
directrius i estàndards i com recomanen els experts (YALSA, 2012; Martens, 2012; Bilal i 
Wang, 2005). 

El disseny en general ha de ser coherent (no canviar tot el disseny en cada plana; totes les 
planes han de poder ser fàcilment identificades com pertanyents a l’entitat.), però també 
tenir elements diferencials, per a no tenir la impressió de que “totes les planes són iguals”, 
fet que podria confondre o avorrir a l’usuari adolescent.

Els adolescents presenten algunes característiques pròpies que els diferencien dels infants 
i dels adults, a nivell de disseny de continguts: per exemple, poden apreciar les animacions 
i els efectes de so, però l’abús no els és gens agradable. S’ha d’evitar l’inclusió de música 
amb reproducció automàtica: als adolescents els agrada escoltar la seva pròpia música, 
generalment a través d’una altra pestanya oberta (Youtube, iTunes, etc.). 
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Es recomana que les imatges emprades (molt relacionades amb el look & feel) siguin pro-
peres al públic adolescent; no és una bona pràctica per exemple, mostrar imatges de públic 
adult o infantil en seccions adolescents. A la Imatge 31 es pot apreciar un exemple de look 
& feel arriscat; la secció Teen de Los Angeles Public Library presenta un look & feel adreçat 
a adolescents, però amb un imatge força infantil, a més de presentar dificultats per a fer-se 
una idea ràpida del contingut global, així com per a localitzar informació. Aquest look & feel 
podria agradar al públic en la franja 12-14 anys, però certament allunyarà als usuaris una 
mica més grans:

Imatge 31. Plana d’inici del lloc Teen web de Los Angeles Public Library.

Tampoc no és una bona pràctica posar imatges poc clares quant al públic (per exemple, per-
sones d’esquenes, on no es veu si són joves o no). Es poden mostrar o bé persones joves, 
o bé elements que els siguin familiars, com s’aprecia a la Imatge 32.
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Imatge 32. A la biblioteca Tio Tretton (Estocolm) trobem aquesta imatge, que sense mostrar a joves, és molt 
juvenil.

I per últim, si només es mostra a persones joves estudiant, dóna la impressió de que és 
l’únic que pot oferir la biblioteca (recursos i espais per estudiar), quan pot ser molt més. Que 
els adolescents siguin estudiants no vol dir que sigui l’únic que els interessi o representi.
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Imatge 33 (pàg. anterior) i 34. A la biblioteca Tio Tretton (Estocolm) els usuaris es mostren en actitud relaxada 
i fent ús dels recursos.

En cas d’existir enllaços de contingut en forma de botó, són prou grans?

Especialment, els infants i els discapacitats motrius tenen problemes amb el botons petits; 
però es pot afirmar que per a tot tipus d’usuari és preferible un àrea clicable de mida mit-
jana o gran que una molt petita en la que costa “encertar” per clicar. Donada la varietat de 
dispositius per accedir al web i la manca de facilitats ergonòmiques que pot implicar (per 
exemple, absència de ratolí en ordinadors portàtils), es recomana dissenyar elements amb 
grans àrees clicables. Per exemple, les planes de resultats mostrades amb números petits 
són incòmodes de clicar. Pel mateix motiu, s’ha d’evitar obligar a l’usuari a fer accions que 
impliquin comportaments tipus “clicar i arrossegar”.
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Imatge 35. També destaca en aquest aspecte la biblioteca Tio Tretton (Estocolm), presentant grans àrees 
clicables i etiquetes que descriuen les imatges.

S’ha reduït al mínim el nombre de clics necessari per accedir als continguts, especi-
alment els més importants?

Si l’usuari ha de fer diversos clics per accedir a un contingut, especialment un important, 
aquest pot passar desapercebut i no ser visitat; també s’ha de recordar la necessitat d’im-
mediatesa característica dels adolescents a l’hora de navegar. L’usuari ha de poder accedir 
als principals continguts amb el mínim nombre de clics possible, aspecte que es pot resol-
dre amb un bon disseny de la navegació estructural. 

La jerarquia de continguts està diferenciada gràficament?

De manera visual, l’usuari ha de poder diferenciar entre els diferents elements (parts) del 
contigut: per exemple, ha de saber si la plana on es troba és una part d’una altra o no. Per 
tant, l’usuari ha de saber si està dins de la secció “Recomanacions” o bé dins de la sub-
secció “Recomanacions de Còmic” (i poder accedir fàcilment a les altres subseccions; no el 
volem obligar a tornar enrere si està dins la subsecció). Els elements han d’estar represen-
tats gràficament en relació a la importància que tenen; si un element és important, aquesta 
característica s’haurà de veure reflectida en la seva disposició i aspecte.
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Les seccions més visitades/emprades són fàcilment accessibles i clarament visibles?

Aquest indicador, relacionat amb l’ergonomia, pot ser difícil d’avaluar; una secció pot variar 
el seu nivell d’ús en funció d’on la ubiquem i l’aspecte gràfic que tingui (pot ser que canviem 
una secció de lloc i augmenti l’ús degut a aquest canvi). Com a mínim, les seccions que 
requereixin ser destacades per l’entitat i els usuaris (activitats nuclears per a l’entitat: accés 
a catàleg, Novetats, Agenda, etc...) haurien d’acomplir aquest requeriment. 

Una opció molt interessant és la personalització de la interfície d’usuari: la navegació per 
perfils és una característica cada cop més present en webs, ja que possibilita a l’usuari po-
der adaptar els continguts als seus gustos, a través de l’ús de cookies o de registre. Aquesta 
pot ser una eina de doble fil, ja que els usuaris es poden autolimitar massa; fins a quin punt 
té sentit que una secció web de biblioteca només mostri informació sobre música, sent la 
lectura l’ànima de la biblioteca? Per tant, s’haurà de tenir clar quins elements o àrees serien 
personalitzables i quins no. 

Les imatges que s’empren són útils i de bona qualitat?

S’ha d’evitar la sobrecàrrega d’imatges sense funció clara; sovint ens trobem amb imat-
ges exclusivament decoratives que s’han emprat només per omplir la plana. A banda, les 
imatges han de ser de prou qualitat (bona resolució, bon contrast, etc.), ja que les imatges 
de mala qualitat influeixen força en la primera impressió que té l’usuari quan visita el web. 
Relacionat amb aquest tema, l’usuari ha de poder diferenciar fàcilment entre imatges-enllaç 
i imatges sense enllaç. 

S’ha evitat emprar només imatges per representar informació?

Si es vol establir un sistema de navegació amb icones, aquestes sempre han d’incloure una 
etiqueta textual; en cas de no existir, poden provocar confusió en l’usuari per ambigüetat. La 
opció, per exemple, de mostrar el text només quan es passa el cursor per sobre de la imatge 
obliga a l’usuari a realitzar la mateixa acció en totes les imatges, aspecte que pot resultar 
feixuc, sobretot si n’hi ha moltes.
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Imatge 36. A la Denver Public Library no existeix descripció del contingut de les seccions representades amb 
imatges, i aquesta només es mostra quan es passa el cursor per sobre.

Imatge 37. Only Apartments, lloc especialitzat en lloguer d’habitatges particulars per a períodes vacacionals, 
mostra imatges de manera molt atractiva i empra text per destacar tant el contingut com aspectes interessants 
per a l’usuari (com per exemple, el lloc i el preu).
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Imatge 38 i 39. A la biblioteca Koldo Mitxelena trobem icones per a representar contingut, acompanyades de 
text. Quan es passa el cursor per sobre, s’ofereix informació complementària, que pot ser d’utilitat a l’usuari 
per a decidir si clica o no.

L’aspecte de la descripció de les imatges ha d’intentar ser constant, per tal que l’usuari la 
identifiqui ràpidament. 

Imatge 40 Al web de King County Library System, les imatges tenen un terme per descriure la secció, però en 
presentar un aspecte diferent en cada imatge (tipografia, color, mida, ubicació..) pot resultar una mica feixuc 
identificar ràpidament els continguts.
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El lloc web disposa de mapa web?

El mapa web ajuda a oferir una visió global dels continguts del web en una sola ullada; en el 
cas de webs per adolescents, és convenient ubicar-lo de manera visible (sovint es troba al 
peu de la plana, però tampoc recomanem que es posi molt petit o amagat). Com passa amb 
el fil d’Ariadna o el cercador intern, es contribueix a la formació de l’usuari mostrant eines 
que es poden trobar en un futur en un web de l’entorn acadèmic o professional, encara que 
no siguin gaire emprades pels adolescents.

El web disposa d’una secció d’ajuda?

La secció d’ajuda, a més de donar confiança a l’usuari, és una eina de suport que pretén 
ajudar als nous navegants en qualsevol aspecte relacionat amb els continguts o la navega-
ció del web. Pot estar en format textual o ser un servei en línia o més directe (xat, whatsapp, 
mail, telèfon...). Es desaconsellen les FAQ (o PMF en català) en cas de ser molt extenses en 
llocs web per adolescents; a més de ser feixugues, no s’acaben d’adequar als continguts i 
necessitats d’ajuda que puguin tenir aquests usuaris. El més recomanat seria testejar el lloc 
amb usuaris reals i detectar possibles necessitats d’ajuda que es puguin donar, i resoldre 
les que es puguin a nivell d’arquitectura web, continguts i disseny gràfic (per exemple, si no 
troben una secció dins el web es pot destacar a la home, o si requereixen recursos sobre un 
tema concret). Si ens decidim per posar FAQ, les preguntes i respostes han de ser curtes, 
redactades en llenguatge natural i coherents amb els continguts. L’ajuda ha d’estar situada, 
com la cerca, en un lloc clarament visible; es recomana la part superior de la plana, lateral 
esquerre o dret.

Es distribueixen els elements en funció de la seva importància?

Hi ha elements que hauran d’estar destacats en el menú principal i/o destacats visualment, 
degut a la seva importància: accés a catàleg, llibres, recursos d’aprenentatge, activitats i 
serveis, ajuda, contacte, etc. Per tant, s’ha d’analitzar bé i testejar amb usuaris aquesta 
distribució. Tècniques com l’eye-tracker serien idònies per avaluar si la distribució dels ele-
ments és efectiva, per exemple, encara que malauradament seria una tècnica difícilment 
aplicable en una biblioteca pública de barri degut a motius pressupostaris. Altres mètodes 
com el card sorting o focus group amb usuaris poden ser més viables en aquest cas. So-
vint, els estudis d’usuaris recomanats per experts superen les possibilitats econòmiques 
d’entitats com biblioteques públiques, i per tant són de poca utilitat. A nivell gràfic, aquesta 
importància ha de quedar palesa. S’haurà de pensar bé quins elements es vol destacar, per 
exemple, a llocs privilegiats del web, com la zona central o els laterals superiors esquerre i 
dret, i quins elements seran constants en la navegació i quins no.
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Hi ha zones “en blanc” entre blocs d’informació per descansar la vista?

Planes molt atapeïdes donen impressió de ser feixugues i poden causar “avorriment” en 
l’usuari adolescent, a més de cansar la vista i el cervell de l’usuari, que rep una sobre-
càrrega d’informació. Hi ha d’haver espais en blanc, però tampoc cal abusar; pot donar 
la impressió de que la plana està buida o és incompleta. L’ús d’espais en blanc no només 
proporciona netedat a la plana i descansar la vista; també serveix per a identificar diferents 
zones de contingut. 

S’ha d’evitar mostrar gran quantitat de continguts a la home; massa elements amb pocs es-
pais en blanc (i més si no tenen una jerarquia d’importància, a nivell gràfic) poden confondre 
i cansar l’usuari, que trigarà estona a “escanejar” el contingut de la plana.

S’eviten planes molt llargues? 

De vegades és inevitable l’ús de l’scroll, i més si el lloc web conté imatges. Si cal, fraccionar 
la plana per evitar planes molt llargues que poden cansar i també confondre a l’usuari (pot 
ser difícil per l’usuari saber a quina “alçada” està de la plana, i més si aquesta té una apa-
rença homogènia). A diferència dels infants (que no fan scroll), els adolescents en fan més 
ús (no tant, però, com els universitaris i els adults). L’usuari sempre es fixarà més en la part 
superior de la plana, per tant el contingut interessant s’ha d’ubicar a la part de dalt. 

En cas d’haver scroll, hi ha opcions interessants que es poden valorar per tal que l’usuari 
no es perdi: per exemple, situar un menú que no sigui fixe i vagi “baixant” a mesura que ho 
fa l’usuari amb l’scroll; d’aquesta manera, sempre el té a la vista.

Imatge 41. A la revista en línia Vice es troba poc scroll inicial, i es va carregant indefinidament, però només 
ho fa a petició de l’usuari (scrolldown). Així proporciona a l’usuari dues maneres de navegar: un sistema més 
orientat a la cerca, a través de les categories del menú principal, i un altre sistema més orientat al browsing i 
a oferir una visió global dels continguts, que pertanyen a totes les categories i apareixen ordenats de manera 
cronològica i etiquetats.
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L’ús del color s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar la plana?

Si bé els experts indiquen el caire cultural i subjectiu que pot tenir el color, sempre desper-
tarà alguna impressió: si s’empren colors freds i molts espais en blanc, per exemple, la pla-
na pot quedar una mica “formal”, “plana” o “sèria”. Per al públic adolescent, es recomanen 
colors vius, però amb mesura; masses colors brillants poden donar la impressió d’infantil, 
fet que allunya als adolescents. Colors molt pastel faran el mateix efecte negatiu. Amb els 
adolescents més joves (12-13) no seria tan important, però en adolescents “grans” (14-18) 
la importància seria major. Aquest ús del color ha de ser coherent en tot el lloc web, i que 
els elements fixes (com el menú principal) no vagi canviant de color en cada plana.

La maquetació s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar la plana?

Els continguts han d’estar redactats amb paràgrafs curts i de manera clara i concisa; això 
no vol dir que hagin de ser superficials. La maquetació pot ajudar a distribuïr i organitzar la 
informació de manera que sembli menys feixuga i doni punts de referència a l’usuari (es-
pecialment amb l’usuari adolescent, que presenta manca de concentració i pot patir inter-
rupcions constants durant una lectura, com per exemple el mòbil). Utilitzant punts (bullets), 
suficient espai en blanc entre continguts, línies o filets per separar-lo, bon ús de les families 
tipogràfiques i les seves variants (color, mida, negreta-cursiva, etc.) i altres aspectes relaci-
onats amb la distribució i organització del contingut seran, doncs, importants en el disseny 
del web. Sobre la tipografia, se’n parla més detalladament a la l’apartat Accessibilitat.

L’usuari sap el que està fent, el que farà i el que ha fet?

L’usuari ha de tenir clara la situació de les seves accions: els processos han de ser clara-
ment visibles, com s’ha comentat prèviament (per exemple, si està fent un procés de reser-
va d’un llibre, ha de saber en quin moment del procés es troba). També ha de saber què ha 
fet: per exemple, si fa un comentari, ha de tenir notificació per part del sistema de que el 
seu comentari s’ha publicat (s’evitaràn comentaris duplicats). I per últim, del que farà (an-
ticipació): enllaços amb el text “Fes clic aquí” no serien adequats en aquest sentit. L’usuari 
ha d’entendre a quin contingut accedirà abans de clicar, per tal de no provocar furstració en 
cas de no ser el contingut que esperava.

Es preserva la llibertat de l’usuari?

S’ha d’evitar que l’usuari estigui obligat a fer accions que no desitja: per exemple, obligar  a 
l’usuari a veure un vídeo de reproducció automàtica. Només sota demanda de l’usuari el 
sistema podrà realitzar aquest tipus d’accions. En la mateixa línia, s’evitaran pop-up’s, ja 
que no agraden gens als adolescents (en aquest aspecte, s’assemblen més als adults que 
als infants). 
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Els missatges d’error són clars i ofereixen ajuda?

Per exemple, si es realitza una cerca i no dóna resultats, es pot oferir la opció de contactar 
amb el personal de l’entitat a fi d’obtenir ajuda. Només indicant “0 resultats” o “error” no ofe-
rim ni informació suficient ni el suport necessari a l’usuari, i més si aquest és adolescent, ja 
que requereix d’un acompanyament més acurat que un adult. En altres errors (per exemple, 
que manquin dades en publicar un comentari o en un formulari) s’haurà d’actuar de la ma-
teixa forma, indicant a l’usuari en què s’ha equivocat de manera clara (evitar, sobretot, que 
l’usuari hagi de tornar a omplir les dades que ja hagi posat; és molt exasperant, especial-
ment per a persones amb discapacitat motriu).

Accessibilitat

Hi ha suficient contrast a totes les planes del lloc web?

Tots els elements (text i imatge) del lloc web han de presentar suficient contrast, com a 
mínim el requerit a les pautes d’accessibilitat Web Content Access Guidelines (WCAG) 2.0 
que ofereix el World Wide Web Consortium (W3C), de manera que usuaris amb dificultats 
visuals puguin navegar sense problema. Es troben aplicacions en línia per a comprovar si 
el contrast és suficient.

La mida de la font i l’interliniat son prou grans?

Es recomana una mida de 12-14 punts i un interliniat entre 14 i 16 punts. No hi ha prohibició 
per a emprar fonts a més de 12, però fonts molt grans per a textos llargs poden augmentar 
força l’scroll de la plana, aspecte que no és recomanable. Una tipografia petita suposa una 
taca de text densa i difícil de llegir (especialment amb un interliniat igual o inferior que la 
mida de la font), però una massa gran pot donar la impressió d’infantil, fet que allunya als 
adolescents.

Les fonts emprades tenen prou llegibilitat? 

Els experts asseguren que per a llegir en pantalla les tipografies de pal sec faciliten la lec-
tura; les tipografies romanes, en presentar serifa, són més recomanables per a lectura en 
suport imprès. Això no vol dir que no es pugui emprar una tipografia romana si la mida de 
la font és prou ampla; per exemple, emprar una Georgia (romana) en títols no disminueix 
de manera significativa l’accessibilitat del web. Per a textos més llargs, recomanem les més 
accessibles segons els estàdards internacionals i presents a gairebé tots els ordinadors, 
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Arial i Verdana. Helvètica és una tipografia molt adequada també, però recordem que no 
sempre és present als diferents sistemes operatius. Open Sans és una altra opció que tam-
bé podria ser adequada.

S’evitaran tipografies en versió light o thin si no és en mida gran, ja que encara que estan 
molt de moda i son molt elegants, en tenir poc pes visual no acompleixen els requeriments 
mínims de contrast i llegibilitat (i més si s’accedeix des d’un mòbil). De la mateixa manera, 
s’ha d’anar en compte amb l’abús de formes bold o black, ja que poden causar sobrecàr-
rega visual en l’usuari i perdre la funció que tenen. Tampoc és recomanable abusar de les 
majúscules, ja que presenten més dificultats de lectura.

La navegació és possible sense la informació de color?

La navegació per la plana hauria de ser possible sense la informació de color; és a dir, que 
fos igual de navegable i comprensible en blanc i negre o gamma de grisos. Per exemple, no 
crearem un sistema de navegació basat exclusivament en botons de colors; aquest haurien 
d’incorporar text per a poder-los diferenciar. 

El lloc web està adaptat per a persones amb discapacitat visual, auditiva, cognitiva o 
motriu?

Les imatges han d’incloure al codi l’etiqueta alt (títol alternatiu) per a descriure les imatges, 
i que incloguin un text explicatiu. Es recomana també passar un lector de planes com Claro-
Read per a comprovar que el lloc web pot ser llegit per sistemes de lectura automàtica. De la 
mateixa manera, es recomana que els vídeos disposin de subtítols, pensant en els usuaris 
amb discapacitat auditiva. Els scrolls molt llargs no són recomanables per a persones amb 
discapacitat motriu, així com els botons petits i formularis.

Imatge 42. Els vídeos de la Biblioteca Virtual de la DIBA ofereixen subtítols, aspecte que millora l’accessibilitat 
del web.
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El lloc web pot ser visualitzat en diferents navegadors?

La compatibilitat amb els diferents navegadors que existeixen al mercat (almenys els més 
emprats: Chrome, Explorer, Firefox, Safari i Opera, sense oblidar els mòbils amb sistema 
Android) és un aspecte important; els usuaris accediran des de diferents dispositius i el lloc 
web no ha de presentar diferències significatives en funció del navegador emprat. S’ha de 
tenir en compte que hi ha adolescents que empren Mac, tauleta o mòbil, i no només pc, per 
accedir a continguts web.

La velocitat de càrrega és adequada?

La velocitat de càrrega del lloc web ha de ser adequada i en cap cas pot trigar gaires se-
gons en descarregar els continguts. Per a tots els usuaris en general, però especialment 
pels adolescents, no és agradable esperar gaire per a que carregui la plana. No només di-
ficulta la navegació i disminueix la satisfacció de l’usuari, sinó que la imatge de lentitud pot 
perjudicar molt la primera impressió d’un lloc web que té l’usuari i provocar que no torni a 
entrar. Per tant, s’hauran de tenir en compte els aspectes que puguin influir en la velocitat 
de càrrega del lloc, com per exemple optimitzar imatges per a web (no cal posar-les a 300 
dpi si no són per imprimir, format png o gif, etc.), utilitzar arxius comprimits o vigilar la mida 
del codi Javascript.

Si hi ha elements de descàrrega, s’han de proporcionar dades sobre l’estat de la mateixa; 
per exemple, indicant el temps que resta per finalitzar la descàrrega o bé el percentatge 
descarregat amb barres de progrés. Degut a la impaciència que mostren molts adolescents, 
si han d’esperar, volen saber quant (es descarten, per tant, missatges del tipus “descar-
regant..:”). Els continguts han de poder ser visualitzats en línia abans que descarregats; 
molts adolescents són desconfiats, contràriament del que es pugui creure, i coneixen més 
o menys el concepte “virus” i software maliciós. Una bona idea per a continguts descarre-
gables és oferir la possibilitat de visualitzar les primeres planes, o els primers segons si és 
un vídeo o cançó.

Imatge 43. El web de l’Associació Lectura Fàcil ofereix la possibilitat de veure les primeres planes del llibres 
abans d’adquirir-lo. 
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S’han tingut en compte diferents resolucions de pantalla?

El web ha de poder ser llegit a diversos dispositius: ordinador, mòbil, tauleta...Per tant, s’han 
de tenir en compte aspectes com la resolució de pantalla. S’emprarà CSS i mides relatives.

Posicionament web

Les paraules clau i els descriptors són clars i específics?

Els continguts han de ser interessants i estar redactats en llenguatge juvenil de manrea 
clara i específica, per tal d’assegurar un bon posicionament als motors de cerca; els adoles-
cents els empren per fer qualsevol cerca, no memoritzen gaires webs ni utilitzen marcadors. 
Saben distingir la publicitat a Google (els primers enllaços destacats amb etiqueta groga).

S’han de proporcionar paraules clau a la meta-descripció i situar-les al principi del títol de la 
plana web; els adolescents empren aquesta informació per decidir els llocs web a la plana 
de resulats de Google. Especialment, a l’hora de triar un resultat, es fixen en la descripció 
(snippet) a continuació del títol i l’URL; els és molt útil per decidir. Per tant, la presència d’un 
snippet o rich snippet sempre serà una bona pràctica.

El nom del lloc web i l’URL són prou clars? 

El títol de la plana ha de ser curt, descriptiu i fàcil de recordar. En el títol que es mostra a la 
pestanya, s’han de colocar les paraules més significatives a l’inici; encara que els adoles-
cents no naveguen amb tantes pestanyes obertes com els universitaris, són propensos a 
tenir almenys dues pestanyes obertes al navegador (les altres pestanyes obertes general-
ment corresponen a xarxes com Facebook o per escoltar música), i el títol és una indicació 
important per ells per orientar-se, especialment si tenen varies pestanyes obertes. Això pot 
ser, però, un problema si tenen pestanyes obertes pertanyents a la mateixa web, doncs 
el títol serà el mateix en totes les pestanyes. En aquests casos, alguns experts (Loranger, 
MacCloskey i Nielsen, 2013), recomanen emprar per títol un fil d’Ariadna invers (reverse 
breadcrumb). Per exemple, si la nostra plana es diu Bibliotecajove, i tenim una secció ano-
menada Recursos que s’obre en una altra pestanya, el títol de la plana que s’hauria de 
mostrar és Recursos – Bibliotecajove i no Bibliotecajove – Recursos.
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Imatge 44. Al web de Biblioteques de Barcelona, empren correctament el fil d’Ariadna invers en el títol de les 
pastanyes; el fet d’incloure una imatge en miniatura (favicon) ajuda també a l’usuari adolescent a no perdre’s 
en la navegació.

Imatge 45. Els títols de les pestanyes no són prou complerts per identificar la plana al lloc web dela red de Bi-
bliotecas Públicas de Andalucía; per exemple una icona serveix per a que l’usuari pugui identificar a quina pla-
na està si té diverses pestanyes obertes, encara que els adolescents no solen navegar amb tantes pestanyes 
obertes com els universitaris, que és el col·lectiu que més les empra (McCloskey, Loranger i Nielsen, 2013).

S’inclouen metadades?

El lloc web ha d’incloure les següents metadades:

<title>
<description>
<author>
keywords <meta>

Metadades com <title> o <description> solen trobar-se a tots els llocs web, però de vegades 
no es posen paraules clau (keywords), aspecte que dificulta una indexació correcta a Goo-
gle  o altres cercadors; han de ser tingudes en compte, doncs. 
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Altres aspectes

•	 Evitar en la mesura del possible els pdf’s i a les redireccions a altres plataformes (com 
Issuu, Delicious), ja que l’usuari surt de la plana i els és més difícil tornar enrere. A 
més, habitualment no coneix dites plataformes.

•	 Alguns experts (Loranger, MacCloskey i Nielsen, 2013) recomanen que si la plana 
evoluciona amb el temps, els canvis s’apliquin de manera gradual, ja que indiquen que 
l’usuari adolescent se sent més segur; però si el lloc web no té gaires visitants, potser 
fer un canvi important pot ser una bona estratègia per augmentar el nombre d’usuaris 
(fins i tot es podria crear expectació o curiositat, amb una bona campanya publicitària).

•	 Si hi ha formularis de registre, han de demanar les mínimes dades possibles; si el 
formulari és molt llarg, els usuaris es cansaran i no l’ompliran. Per altra banda, són 
reacis a proporcionar dades personals. L’usuari també ha d’entendre clarament quins 
beneficis té en cas de registrar-se; si és només informació addicional, potser la cercarà 
en altre lloc. Una bona pràctica és no demanar noms reals: per exemple, que puguin 
triar un avatar o personalitat fictícia (això sí, si es posen dibuixos per representar la 
identitat, que no siguin molt infantils; millor, que els pugui triar l’usuari). Moltes webs 
ofereixen la possibilitat de connectar vía Facebook; és una manera d’estalviar el pas 
de registrar-se (tenir diversos usuaris i contrassenyes pot ser un embolic). A la majoria 
de webs de biblioteques no cal registrar-se per veure continguts; però si es vol, per 
exemple, oferir opcions de personalització, no hi ha més remei que fer-ho a través de 
registre o cookies. Si el desitjat és generar continguts personalitzats en funció de la 
navegació de l’usuari, s’empraran cookies igual que a Youtube o altres llocs web que 
ofereixen aquesta opció, encara que si l’usuari esborra les cookies aquestes dades es 
perdran. Aquesta és una idea que afavorirà la relació entre els continguts i els gustos 
de l’usuari, i probablement augmenti el seu ús.

•	 Les opcions per a personalitzar la interfície en funció de les preferències de l’usuari és 
un camí encara força inexplorat per part de les biblioteques i que pot donar excel·lents 
resultats, com ja han demostrat alguns llocs webs de l’empresa privada. Large i Be-
heshti, (2005) opinen que la personalització pot ser una vía per a resoldre problemes 
amb les interfícies adreçades a diferents grups d’edat i gènere. Aquesta personalit-
zació es pot referir tant a aspecte (per exemple, poder canviar el fons de color) com a 
continguts: per exemple, poder visualitzar a l’agenda d’activitats només aquelles que 
interessin a l’usuari per temàtica; o que quan l’usuari accedeixi a la home apareguin els 
continguts que desitja, en base a la navegació que ha realitzat en accessos anteriors.

•	 L’etiquetat social pot resultar una eina molt útil quant a la detecció de nous centres 
d’interès: per exemple, si es detecta que hi ha un augment dels tags amb el terme 
“zombis”, l’usuari ens està donant pistes sobre els seus interessos. Aquest fet està 
directament relacionat amb la creació i classificació dels continguts i el seu posiciona-
ment (per exemple, creació d’especials o de landing pages).
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•	 Als adolescents els agrada fer coses “prohibides”: per exemple, subrallar llibres. En-
cara que no sigui convenient fer-ho amb llibre imprès per motius de preservació i 
conservació i tenint en compte el caràcter públic de les biblioteques públiques, els 
textos electrònics possibilita aquesta acció. Potser allò subratllat per un usuari, és útil 
per a un altre.

•	 Wishlist i/o favorits. Als adolescents els agrada que els tinguin en compte com a “cli-
ents”; posar una wishlist pot ser una bona idea, de cara a que es gestionin els seus fa-
vorits. Aquesta wishlist s’ha de poder enviar i compartir. Com això rquereix un compte, 
que sigui demanant les mínimes dades possibles.

•	 Geolocalització: Ubicar entitats interessants i relacionades amb el públic juvenil en un 
mapa (tipus Google maps) pot donar moltes possibilitats. És interessant que puguin 
veure quines activitats es fan relacionades amb els seus interessos i a on es fan.

•	 Possibilitat de crear “esdeveniments”, com al Facebook. Així també s’impliquen amb 
la creació d’activitats de la biblioteca, i de pas es crea comunitat.

•	 Els llistats tipus top ten és una opció atractiva per als adolescents; les seleccions amb 
pocs ítems (entre 3 i 15 elements), triomfen a Youtube, blocs i webs.

•	 Descàrrega de continguts: aquesta possibilitat ja existeix a moltes biblioteques. Amb 
usuaris no presencials, aquesta és una funcionalitat gairebé obligada, que permet 
a l’usuari accedir a continguts variats en línia. Biblioteques de Barcelona, de la mà 
de Seebook, ja ho està aplicant amb e-books. L’ús de codis QR a les biblioteques ja 
s’està aplicant, tant a biblioteques públiques com universitàries, sent un camp amb 
moltes possibilitats.

•	 És convenient que hi hagi claims i call to action al web convidant a la interacció i la 
participació. A l’hora de dissenyar els call to action, s’han de tenir en compte algunes 
bones pràctiques: segmentar el màxim possible (focalitzant el públic objectiu), fer una 
bona redacció (triant les paraules adequades), que presentin un bon disseny (acord 
amb l’estil de la plana) i que estiguin ubicats al lloc correcte (Dulin, 2015).

•	 Els avenços tecnològics permeten somiar amb un futur en el què tots els objectes es-
tiguin interconnectats (The Internet of things), de manera que puguin ser identificats 
i gestionats per aplicacions específiques. Per exemple, si tots els llibres estiguéssin 
connectats a Internet, sabriem quants són, qui els fa servir, com els fa servir, etc.

•	 Oferir una experiència d’usuari única quan navega pel nostre web serà un punt molt 
positiu per aquesta. Per aconseguir-ho, caldrà pensar no només en la cerca per ob-
jectius, sinó en la navegació i l’exploració del web per plaer: l’usuari ha de poder 
descobrir coses noves que el sorprenguin i li agradin al web, sense que suposi un 
esforç per a ell. En aquest sentit, les opcions de personalització que s’han comentat 
poden ser molt útils.
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•	 Inicitives per difondre la col·lecció i fer participar a l’usuari emprant les xarxes socials 
poden tenir molt èxit amb els adolescents. Per exemple, la iniciativa Bookfacefriday va 
triomfar a la xarxa:

Imatge 46. Bookfacefriday de Biblioteques de Barcelona.

•	 Els booktrailers han resultat ser eines atractives i que poden fomentar la creativitat 
dels usuaris.

•	 Biblioteques com a makerspaces: encara que aquest tema ja afecta a la biblioteca i no 
només al web, esmentem aquesta tendència degut a les seves múltiples possibilitats 
creatives. La biblioteca té recursos que es poden relacionar amb els hobbies i les afi-
cions, i és una bona manera d’acostar aquells usuaris no lectors a la biblioteca.
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http://www.adolescents.cat/
Autoria: Nació Digital
Temàtica: Oci, famosos i continguts variats de temàtica adolescent

Imatge 47. Adolescents.cat: part superior de la plana d’inici.
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4.4.1  Adolescents.cat

http://www.adolescents.cat/


Llocs web de biblioteques per adolescents: 
recull de bones pràctiques, anàlisi de referents i proposta per al Consorci de Biblioteques de Barcelona

Imatge 48. Adolescents.cat: part central de la plana d’inici.
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Imatge 49. Adolescents.cat: part inferior de la plana d’inici.
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Bones pràctiques

Arquitectura

•	 Estructura jeràrquica.
•	 Etiquetes adequades al perfil: s’empra un llenguatge proper al col·lectiu.
•	 Menú superior clar i visible (encara que presenta massa ítems, 11).
•	 Sistema d’etiquetes per classificar continguts (ja que està organitzat de manera 

cronològica, aquesta és una bona manera de recuperar continguts, encara que no-
més permet clicar en una etiqueta i no permet fer cerques combinades; per altra 
banda, pel tipus de continguts, més encarats a l’oci, la organització cronològica és la 
més adequada). Si parléssim de recursos educatius, no seria tan bona opció.

•	 Cercador a la secció de Consultes.
•	 Navegació d’accés ràpid als últims continguts publicats a la secció Consultes.
•	 Accés al peu a continguts d’elements del menú superior: es desconeix el criteri 

d’ordenació, doncs no sembla per popularitat ni per ordre cronològic. 

Disseny

•	 Disseny pensat per al perfil (ús de color, tipografies, elements gràfics, etc.).
•	 Zones clicables grans.
•	 Zones ben delimitades per tipus de contingut i amb espais en blanc.
•	 Maquetació que diferencia molt bé la jerarquia de continguts.

Continguts

•	 Continguts pensats per al perfil (relacionats la majoria amb oci i famosos; quant a 
recursos, educatius, no s’ofereixen tants).

•	 Interacció entre usuaris en les seccions Fòrum i Xat.
•	 Redirecció a continguts propis en altres formats (llibre, sèrie TV..).
•	 Redirecció des de la  plana d’inici a continguts d’altres entitats relacionades amb 

cultura i oci (Tecnocampus, Tibidabo, Saló del Còmic, Saló de l’Ensenyament, activi-
tats esportives, Carnet Jove, informació universitària...).

•	 Interacció diversa entre usuaris i continguts: xarxes socials (incloent whatsapp), co-
mentaris, valoració...

•	 Informació complementària o relacionada en els continguts.
•	 Ús de call to action per convidar a l’acció.
•	 Dades sobre els autors del Consultori (psicòloga, sexòloga, etc.).

Altres aspectes

•	 URL curt.
•	 Ús d’etiquetes <title>, <description> i <keywords> (“famosos, vídeos, adolescents, 

humor, jocs, teenstar, cançons, test”).
•	 Tipografies llegibles i clares.
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Imatge 50 i 51. Adolescents.cat: Ús de poques xarxes socials, però situades de manera molt visible.
Contingut relacionat, possibilitat ben visible de valorar, comentar, etc. 
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http://www.sortimbcn.cat/
Autoria: Agència de Salut Pública, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Plan Nacional sobre Drogas
Temàtica: Oci, prevenció i continguts variats de temàtica adolescent

Imatge 52. Sortim BCN. Part superior de la plana d’inici.
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http://www.sortimbcn.cat/
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Imatge 53. Sortim BCN. Part central i inferior de la plana d’inici.
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Bones pràctiques

Arquitectura

•	 Estructura jeràrquica.
•	 Menú superior clar i visible, i submenús a la part inferior del menú principal.
•	 Menú amb pocs ítems, amb etiquetat clar i descriptiu.
•	 Ús d’etiquetes per a classificar el contingut.
•	 Presència de cercador intern.

Disseny

•	 Disseny força adequat al perfil (layout, imatges grans, etc.).
•	 Botons grans per clicar.
•	 Imatges de qualitat.
•	 Espais en blanc.
•	 Zones ben delimitades.

Continguts

•	 Es destaca la secció Agenda, amb un disseny força complet i pràctic.
•	 Continguts pensats per al perfil (relacionats amb l’oci), encara que queda clar que es 

plantegen com a prevenció del consum de drogues (alternatives), ja que molts con-
tinguts estan relacionats amb aquest tema (l’autoria queda bastant amagada; no és 
un àmbit que interessi especialment als joves si es planteja obertament, sí als adults).

•	 Redirecció des de la plana d’inici a continguts d’altres entitats relacionades amb cultu-
ra, oci i salut.

•	 Interacció entre usuaris i continguts a través de xarxes socials. La valoració de con-
tinguts per part de l’usuari només és possible a les activitats de la secció Agenda, no 
a la resta de continguts.

•	 Informació complementària o relacionada en els continguts.
•	 Es destaca la secció Allò més vist, opció pràctica quan es navega i no es cerca res 

concret.
•	 Menú superior amb poques xarxes (Facebook i Twitter).
•	 Ús de call to action.

Altres aspectes

•	 URL curts i descriptius.
•	 Tipografies accessibles i ús de minúscules.
•	 Ús d’etiquetes <title>, <description> i <keywords> (“Sortir, Barcelona, alcohol, drogues, 

tabac, porros, Consultori, agenda, oci, nit, agenda Barcelona, agenda cultural Barce-
lona, joves, jóvenes, salut, salud, teatre Barcelona, teatro Barcelona, concerts Barce-
lona, conciertos Barcelona, exposicions Barcelona, exposicions Barcelona”).

•	 Presència d’etiqueta <canonical>, per resoldre continguts duplicats.
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Imatge 54. L’Agenda presenta opcions per a cercar i proposar, animant a l’usuari a crear continguts i esdeve-

niments. 

Imatge 55. Un cop s’accedeix a l’Agenda, hi ha molta informació complementària: com arribar, continguts re-
lacionats, dades sobre l’esdeveniment, etc.
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http://www.3djuegos.com/
Autoria: 3D Juegos
Temàtica: Videojocs

Imatge 56. 3D Juegos. Part superior de la plana d’inici.
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4.4.3  3D Juegos

http://www.3djuegos.com/
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Imatge 57. 3D Juegos. Part central de la plana d’inici.
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Imatge 58. 3D Juegos. Part inferior de la plana d’inici.
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Bones pràctiques

Arquitectura

•	 Els ítems del menu corresponen a plataformes de joc; per tant, l’arquitectura està 
basada en el producte o contingut. El lloc disposa de dos menús, un sota l’altre; el 
segon, encara que presenta sempre la mateixa estructura, és variable quant a contin-
guts (si per exemple, seleccionem la plataforma X360, els continguts del menú inferior 
són els etiquetats amb la categoria X360, i no pertanyen a altres categories com PS4 
o Android).

•	 Presenta un cercador molt visible i aquest disposa de suggeriments de cerca.

Disseny

•	 Per a la gran quantitat d’informació que hi ha, la plana d’inici mostra seccions clara-
ment diferenciades.

•	 Disseny molt visual, amb gran quantitat d’imatges i vídeos (tenint en compte la temàti-
ca del web, seria estrany que no fos així). Totes les imatges són grans i de bona quali-
tat, i acompanyen a text (tenen una funció explicativa i no purament decorativa).

Continguts

•	 Les seccions que conté la plana d’inici són força útils, si es pensa en el perfil d’usuari 
(jove i amb afició pels jocs); a més dels menús superiors comentats anteriorment, 
conté seccions com L’últim en videojocs (novetats), Vídeos destacats, Articles desta-
cats, Minijocs, Trucs i guies, El més vist i comentat, Top 10 videojocs, Llançaments...
En resum, uns continguts  pensats i presentats per a l’usuari.

•	 Les Notícies estan etiquetades amb la plataforma a la qual correspon.
•	 Continguts elaborats també per l’usuari, com per exemple valoracions dels lectors del 

web (llistes). Per suposat, tots els jocs comentats al web poden ser valorats, comen-
tats i compartits per l’usuari.

•	 Destaquem el disseny del Fòrum, amb possibilitats de cerca i informació descriptiva.

Altres aspectes

•	 Ús d’etiquetes <title>, <description> i <keywords> (“videojuegos, juegos, noticias, 
analisis, avances, videos, trailers, lanzamientos, trucos, guias, pc, ps4, ps3, xbox 360, 
3ds, wii, wiiU, xbox one”).
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Imatge 59. Secció Fòrum: cercador intern, possibilitat d’organitzar els temes favorits (usuaris registrats), imat-
ge i text per a descriure els ítems, temes categoritzats, informació complementària (com els moderadors), etc.
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http://www.teenvogue.com/
Autoria: Condé Nast Publications
Temàtica: Moda, bellesa i famosos

Imatge 60. Teen Vogue. Part superior de la plana d’inici.
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4.4.4  Teen Vogue

http://www.teenvogue.com/
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Imatge 61. Teen Vogue. Part inferior de la plana d’inici.
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Bones pràctiques

Arquitectura

•	 Menú superior amb pocs ítems etiquetats de manera clara i submenús desplegables.
•	 Existència de continguts similars associats a cada article.
•	 Té força scroll (a les imatges no s’ha mostrat la part central del web, en no oferir cap 

aspecte destacat); permet visualitzar una gran quantitat de continguts sense haver de 
fer cap clic. Això facilita la navegació sense objectiu, per a l’usuari que només vol fer 
una ullada sense cercar res concret.

Disseny

•	 Imatges grans i de qualitat.
•	 Textos curts que resumeixen el contingut del post.
•	 Ús de llenguatge icònic acompanyat de text.
•	 Espais en blanc per a descansar la vista i difirenciar zones.
•	 Peu amb tota la informació que no pertany al menú de continguts (corporativa, con-

tacte, mapa web, RSS, serveis de subscripció, etc.

Continguts

•	 Abans d’accedir al contingut, el lector no només té informació a través del títol i la 
imatge, sinó que també s’ofereix informació sobre el format de visualització que es 
trobarà.

•	 Secció de continguts recomanats per al lector. L’elabora Outbrain, empresa especial-
itzada en oferir aquests tipus de continguts basant-se en diferents criteris (contextual, 
popularitat, personal, col·laboratiu i social). Aquest tipus de servei ja fa anys que 
s’empra força a EEUU i Anglaterra.

•	 Ús de call to action.
•	 Continguts molt amplis i variats, totalment centrats en el perfil d’usuari: no es limiten 

a moda, bellesa i famosos, sinó que també s’han inclòs a la secció MyLife continguts 
relacionats amb la vida de les adolescents: escola, estudis universitaris, consells, 
amics, relacions, família, salut, voluntariat, decoració...Proporcionen valor afegit a la 
plana.

Altres aspectes

•	 Ús d’etiquetes <title>, <description> i <keywords> (“Teen Vogue, magazine, subscrip-
tion, beauty, makeover, makeup, tips”).

•	 Presència d’etiqueta <canonical>, per resoldre continguts duplicats.
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Imatge 62 i 63. Ús de llenguatge icònic acompanyat de text, emprant els colors corporatius i un llenguatge 
clar i directe. Format de visualització indicat prèviament als continguts (vídeo, slideshow, etc.)
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http://bibarnabloc.cat/category/joves/
Autoria: Biblioteques de Barcelona

Imatge 64. Bibarnabloc.cat: part superior de la plana d’inici.
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4.5  Estudi de casos II (webs de biblioteca per adolescents):
Anàlisi d’exemples i síntesi de punts forts

4.5.1  Bibarnabloc.cat (secció Joves)

http://bibarnabloc.cat/category/joves/
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Imatge 65. Bibarnabloc.cat: part central de la plana d’inici.
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Imatge 67. Bibarnabloc.cat: part central de la plana d’inici.

Imatge 66. Bibarnabloc.cat: part inferior de la plana d’inici.
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Bones pràctiques

Arquitectura

•	 Menú superior clar, descriptiu i amb pocs ítems. Els ítems del menú presenten una 
visualització parcial del contingut de la secció. Ofereix un altre menú superior, menys 
visible, que presenta diferents criteris de classificació (per gènere, per estat d’ànim..); 
el problema és que no deixa fer cerques combinades (sistema d’etiquetes) i si per 
exemple estem a la secció Joves però cliquem a Dies grisos, els productes que es 
mostren estan adreçats a tot tipus de públic i no només joves.

•	 Gran caixa de cerca, molt visible.
•	 Ús d’etiquetes (presents als continguts i al núvol d’etiquetes).

Disseny

•	 Grans zones ben diferenciades i espais en blanc.
•	 Imatges grans i de qualitat.
•	 Textos curts que resumeixen el contingut del post.
•	 Disseny acurat i net.

Continguts

•	 Adreçats al perfil (joves).
•	 Presència de xarxes socials.
•	 Peu amb continguts interessants, com els darrers comentaris, els més comentats, Ví-

deo (encara que només es visualitza un) i Blocs (per altra banda,a també hi ha webs 
recomanades).

•	 Suggeriments d’altres continguts recomanats als posts (“També et podria agradar”) 
•	 Opció de comentar amb pseudònim.
•	 Opcions per veure l’anterior i el següent article, cosa que permet una navegació se-

qüencial, més enfocada a browsing.
•	 Ús de multimèdia.

Altres aspectes

•	 Ús d’etiquetes <title> i <description>.
•	 Presència d’etiqueta <canonical>, per resoldre continguts duplicats.
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Imatge 67. Informació sobre l’ítem: etiquetes associades (“jove” sempre és una d’elles), títol i descripció de 
l’ítem, antiguitat del post, comentaris, etc. 

Imatge 68. Imatges grans i de qualitat, possibilitat d’accés a continguts anteriors i presència important de 
xarxes socials.
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http://bibjoves-blanes.blogspot.com.es/
Autoria: Biblioteca Comarcal de Blanes

Imatge 69. Biblioteca Jove: part superior de la plana d’inici.
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http://bibjoves-blanes.blogspot.com.es/
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Imatge 70. Biblioteca Jove: part central de la plana d’inici.
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Imatge 71. Biblioteca Jove: part inferior de la plana d’inici.
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Bones pràctiques

Arquitectura

•	 No hi ha un excés de continguts a la capçalera, encara que el format bloc obliga a fer 
molt scroll.

•	 Menú superior, amb pocs ítems, i aquests presenten etiquetes descriptives i clares (la 
tipografia, però, no és gens adequada per ser poc llegible).

•	 Llenguatge proper i amigable, invitació a participar.
Disseny

•	 Zones ben diferenciades.
•	 Imatge clara, senzilla i reconeixible, especialment pel fons negre.
•	 Textos curts que resumeixen el contingut del post.
•	 Imatges amb usuaris pertanyents al col·lectiu, fent ús dels recursos.

Continguts

•	 Els continguts són força enfocats a adolescents, enfocats tant a l’oci com a 
l’aprenentatge. 

•	 Continguts multimèdia i presència d’imatges funcionals.
•	 Presència de xarxes molt visible.
•	 Presència d’etiquetes i núvol d’etiquetes.
•	 Opcions per a valorar els continguts (“divertit”, “interessant” i “genial”).
•	 Enllaços a entitats juvenils.

Altres aspectes

•	 Presència d’etiqueta <canonical>, per resoldre continguts duplicats.
•	 Ús d’etiqueta <title>.
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https://teens.denverlibrary.org/
Autoria: Denver Public Library (Colorado, EEUU)

Imatge 72. Denver Public Library (Teens). Plana d’inici.
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https://teens.denverlibrary.org/
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Bones pràctiques

Arquitectura

•	 Caixa de cerca gran i visible, amb opció de cerca al lloc web o al catàleg.
•	 Menú amb 9 ítems (el recomanat és entre 7 i 9) força clars, encara que s’empri llen-

guatge metafòric en algunes etiquetes.
•	 Ajuda destacada (Ask us).
•	 Categories en subseccions mostrades de manera clara i amb fàcil ús, a la part supe-

rior.

Disseny

•	 Les imatges mostren a adolescents i són de prou qualitat.
•	 Tipografia clara i llegible, amb suficient contrast.
•	 Imatge gràfica senzilla i moderna, adaptada a gustos adolescents.
•	 Plana d’inici amb pocs continguts i molt visual; quan es passa el cursor per sobre de 

les imatges, aquestes s’enfosqueixen i apareix un text explicatiu.
•	 Molt poc scroll.

Continguts

•	 Continguts elaborats també per usuaris (per exemple, llistats de llibres), convivint 
amb els elaborats per l’equip de biblioteca.

•	 S’ofereixen opcions d’imprimir i enviar per mail, a més de les habituals opcions de 
compartir vía xarxes socials.

•	 S’ofereixen de manera destacada vies de contacte amb el personal bibliotecari.
•	 S’ofereixen consells de cerca i altre informació addicional en diferents formats (video-

tutorials, etc.).
•	 Es mostren icones per indicar si el recurs està disponible per Android i iPhone. També 

s’ofereix ajuda amb les apps.
•	 Conté selector d’idiomes.
•	 El peu conté la informació corporativa i informació addicional, així com ajuda a l’usuari 

(Contacta’ns, Segueix-nos, Com ho faig, etc.).

Altres aspectes

•	 Presència d’etiqueta <canonical>, per resoldre continguts duplicats.
•	 Ús d’etiqueta <title>.
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Imatge 73. Peu molt complet amb informació de contacte, ajuda i enllaços a continguts destacats. D’aquesta 
manera, poden disposar d’una capçalera neta i amb pocs elements.

Imatge 74. Invitacions constants a participar i foment del paper de l’usuari com a creador de continguts. De 
fet, hi ha una categoria del menú específica per això.
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http://www.kcls.org/teens/
Autoria: King County Library System (Washington, EEUU)

Imatge 75. King County Library System (Teen). Plana d’inici.
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http://www.kcls.org/teens/
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Bones pràctiques

Arquitectura

•	 Menú superior amb pocs ítems, que empren un llenguatge prou clar; correspon al 
menú general de la biblioteca. El menú del contingut de la secció per adolescents 
ocupa el centre de la plana i està basat en grans imatges, que el fan força atractiu 
(llàstima que hi no trobem una descripció del contingut i uns títols més llegibles, o 
almenys amb característiques similars, com al web de la biblioteca de Denver). Això 
potser pot crear confusió, ja que algun adolescent pot no adonar-se de que hi ha dos 
menús diferents. 

•	 Amb la navegació del menú per adolescents existeix un problema: quna es clica a 
qualsevol de les imatges (categories principals), excepte en la primera, no hi ha man-
era clara de tornar a enrere que no sigui per navegador, ja que no es manté constant 
degut al seu format (a diferència del superior), ni té fil d’Ariadna per tornar al nivell an-
terior, la plana d’inici (és veritat que no són molt emprats; però no serà mai una mala 
pràctica oferir diferents opcions a l’usuari). Es pot fer pel menú superior, però és una 
mica feixuc i és possible que l’adolescent no ho vegi. 

•	 El logotip situat a la part superior esquerre serveix per anar a la plana d’inici de la 
biblioteca, no de la secció Teens. Es podria haver aprofitat el logotip tipogràfic TEEN 
situat just a sota del logotip de la biblioteca, mantenint-lo constant en les categories, 
i així s’hagués resolt aquest problema, que és el que han fet en la primera categoria 
(Booklists).

Disseny

•	 A la part superior trobem l’accés a catàleg general (amb un disseny interessant), com 
fer-se el carnet i com trobar biblioteques. A la cantonada superior dreta, el registre (el 
procés per fer-se soci és digne de menció). És estrany, però, que les icones de xarxes 
socials estiguin posades tan amagades a la part inferior. 

•	 Molt poc scroll.
•	 La imatge gràfica de la part superior de la plana d’inici és la de la biblioteca; han 

aconseguit, per tant, que l’adolescent pugui identificar que segueix dins del lloc web 
de la biblioteca, però que se senti prou còmode en una secció amb una altra imatge 
gràfica feta per a ell.

•	 Les imatges emprades al menú i en tot el web són de bona qualitat i relacionades amb 
el públic juvenil. Apareixen adolescents amb actitud de passar-s’ho bé i emprant la 
biblioteca,  i tant les tipografies com els colors tenen una imatge força juvenil.

120



Llocs web de biblioteques per adolescents: 
recull de bones pràctiques, anàlisi de referents i proposta per al Consorci de Biblioteques de Barcelona

Continguts

•	 El lloc web disposa de les seccions Mapa web, Contacte i informació corporativa, vis-
ible al peu i prou clara. També disposa d’opcions de traducció del lloc web en diferents 
idiomes.

•	 Es troben diverses opcions d’ajuda.
•	 Un ítem del menú general de la biblioteca que crida l’atenció és Premis, on es poden 

veure llibres premiats en diferents certamens literaris; per a lectors adolescents pot 
ser també una bona idea, per exemple amb premis que els puguin ser interessants 
(per exemple, llistes de premis de còmic, ciència-ficció, fantasia, novel·la romàntica, 
novel·la d’aventures, etc.).

•	 Un altre contingut interessant en el menú general és Quick Reads Shelves, que mostra 
els diferents punts de servei del territori amb Google Maps. Aquesta és una aplicació 
coneguda pels adolescents, i per tant una bona pràctica. Només s’obre en una altra 
pestanya si l’usuari ho vol, clicant en un enllaç molt descriptiu.

•	 En els continguts de la plana d’inici es troben categories interessants per adoles-
cents: Booklists, Events (aquí potser emprariem el terme agenda o activitats, però en 
anglès va molt bé perquè és la mateixa terminologia que empra Facebook), E-books, 
Game On, Homework help, Brainfuse (molt interessant, relacionat amb estudis i exa-
mens), Book Clubs, Manga and Anime Club, Volunteer, Web Resources, Study Zone 
i Tutor.com. A diferència del lloc web de Denver, aquest lloc no inclou informació sobre 
aspectes socials o vitals, sinó que està centrat en la lectura i els estudis. De tota man-
era, es presenta d’una manera prou atractiva i amb moltes possibilitats, centrant-se 
en oferir ajuda a l’estudiant.

•	 Dins de la categoria Web Resources es troba l’opció de fer llistats temàtics de recur-
sos; no només els pot fer el personal bibliotecari, també els poden fer els usuaris.

Altres aspectes

•	 Ús d’etiquetes <title>, <description> i <keywords>  (“library, books, king county, wash-
ington”).

•	 Trobem opcions per visualitzar la font més gran. Això és una bona pràctica, ja que als 
adolescents no els agraden gaire les fonts de mida molt petita, i tampoc a persones 
amb dificultats lectores.
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En aquest apartat es comenten quins estudis d’usuaris serien pertinents en aquest projecte. 
Per a realitzar amb èxit un disseny centrat en l’usuari i assegurar una bona experiència de 
navegació, s’ha de conèixer l’usuari; no tots els mètodes d’estudis d’usuaris seran adequats 
per a aconseguir aquest objectiu. El pressupost pot variar en funció de si es vol invertir molt 
abans del llançament del web, o es vol anar rectificant poc a poc amb millora continuada i 
per tant realitzant estudis posteriors.

Amb usuaris adolescents, hi ha una sèrie d’elements que s’han de tenir en compte:

•	 Heterogeneïtat de l’usuari (edat, sexe, tribu urbana, estatus socioeconòmic, nivell cul-
tural, habilitats tecològiques, etc.)

•	 Elements psicològics associats a l’edat, especialment en els més joves (Martens, 
2012):

- Vergonya
- Sobreexcitació (hormones)
- Ganes de complaure (o el contrari)

S’han de contemplar els diferents perfils i rols dels usuaris, per tal que quedin tots atesos 
al nou web:

•	 Segons experiència prèvia

- Usuaris nous que no han entrat mai al web
- Usuaris que ja coneixen el web

•	 Segons grau de coneixement

- Usuaris amb experiència en navegació i cerca per Internet
- Usuaris sense experiència navegació i cerca per Internet

•	 Segons el dispositiu d’accés

- Ordinador fixe
- Ordinador portàtil
- Mòbil
- Tauleta
- Consola
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•	 Segons rol

- Usuaris externs: adolescents
 - Adolescents “petits” (12-14)
 - Adolescents “grans” (15-18)

- Usuaris interns: professionals de l’àmbit bibliotecari

•	 Segons registre

- Usuari registrat
- Usuari no registrat

•	 Segons la informació que cerquen

- Informació relacionada amb l’oci: literatura, música, jocs, cinema i sèries, viatges, 
esports,  activitats...
- Informació relacionada amb els estudis
- Informació sobre el món laboral i recursos formatius
- Informació sobre serveis (préstec, consulta, etc.)
- Combinació de diverses o altres opcions

•	 Segons el tipus de navegació 

- Navegació per objectius
- Navegació sense objectiu concret

Tant en aquest projecte concret com en el disseny de webs en general, es recomana com-
binar estudis de caire qualitatiu i  quantitatiu, ja que els qualitatius proporcionen dades més 
detallades i aspectes no detectables en els quantitatius. 

Per altra banda, l’usuari té la oportunitat de participar en la creació del projecte de manera 
més directa, per exemple a través de suggeriments i propostes en un focus group. Els di-
ferents estudis d’usuaris que es comenten no són excloents entre sí; sovint caldrà aplicar 
més d’una tècnica per a poder contrastar les dades i conèixer en profunditat la situació de 
partida, pas previ i necessari al disseny del web. És recomanable que incloguin els diferents 
stakeholders que tenen a veure amb el lloc web de la biblioteca: usuaris, professionals de la 
biblioteca, dissenyadors web i gràfics i programadors. L’usuari serà, però, el centre i leivmotif 
de la majoria d’estudis que es realiztin, en línia amb el disseny centrat en l’usuari en la que 
es fonamenta la proposta.

A continuació, esmentem els objectius més importants que han de tenir els estudis d’usua-
ris que es realitzin, a quin col·lectiu s’adrecen i quins mètodes es poden emprar:
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Què volem saber? A qui li preguntem? Com ho esbrinem?

Grau de coneixements en 
noves tecnologies

Usuaris
Professionals

Enquestes
Entrevistes
Focus Group

Grau de coneixement i per-
cepció dels usuaris joves i 
adolescents

Professionals Enquestes
Entrevistes
Focus Group

Grau de coneixement i per-
cepció de les biblioteques

Usuaris Enquestes
Entrevistes
Focus Group

Necessitats: productes i 
serveis

Usuaris
Professionals

Enquestes
Entrevistes
Focus Group
Personas y Escenarios

Grau de satisfacció de pro-
ductes, serveis i web

Usuaris
Professionals

Enquestes
Entrevistes
Focus Group

Problemàtiques Usuaris
Professionals

Enquestes
Entrevistes
Focus Group

Difusió Usuaris
Professionals

Entrevistes
Focus Group
Analítica web

Aspecte gràfic Usuaris Entrevistes
Focus Group
Tests A-B
Eye-tracker

Arquitectura i usabilitat del 
web (navegació, organitza-
ció, tasques, etc.)

Usuaris
Professionals

Card sorting
Eye-tracker
Tests A-B
Analítica web
Recorreguts cognitius
Heurístiques

Adequació dels continguts Usuaris
Professionals

Entrevistes
Focus Group
Analítica web
Personas y Escenarios

Projecció de futur Usuaris
Professionals

Entrevistes
Focus Group
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Un aspecte a tenir molt en compte és el concepte “usuari”. Per a tenir una visió completa de 
la situació actual i futura en el web de la biblioteca, s’hauran d’incloure al col·lectiu estudiat 
els usuaris reals, els potencials i els no usuaris; si només es fan estudis amb usuaris reals, 
difícilment l’entitat tindrà dades útils per a poder ampliar el públic. 

Per aquest projecte, presentem una primera aproximació als estudis d’usuaris amb el mèto-
de Personas y Escenarios a mode d’exemple (consulteu l’apartat 9. Annexes, 9.1 Personas 
y Escenarios); estan basats en estereotips que en cap cas poden ser l’única aproximació als 
usuaris que realitzi l’entitat, que ha de complementar el seu coneixement de l’usuari triant 
el mètode més adequat segons les respostes que cerqui. 

Aquestes fitxes intenten reflectir diferents perfils d’usuaris a la biblioteca: a quins perfils ens 
adrecem?

•	 Usuaris habituals de la biblioteca (estudiants): Albert 
•	 Usuaris esporàdics de la biblioteca (estudiants): Alícia
•	 No usuaris (usuaris potencials, estudiants): Clara
•	 No usuaris (usuaris potencials, ni estudiants ni treballadors): Carlos

En l’apartat següent (6. Proposta de model: CBB) s’explica com l’enfoc de la proposta par-
teix del Disseny Centrat en l’Usuari; els experts en DCU fan algunes recomanacions sobre 
estudis d’usuaris i tècniques a emprar (Hassan Montero; Ortega Santamaria, 2009). En 
base a aquestes recomanacions, s’ha realitzat la tria de les tècniques més recomanades en 
el cas d’aplicació real del projecte, a banda de Personas y Escenarios. D’entrada, explica-
rem les tècniques seleccionades pel projecte, i posteriorment s’indica en quin moment del 
procés caldria aplicar-les.

Test d’usuaris

És la prova més recomanada en el DCU. Els usuaris han de realitzar una sèrie de tasques; 
l’observador analitza els problemes d’usabilitat que es trobin. El més recomanat és realitzar 
3 proves amb 5 participants cadascuna (Nielsen, 2000), repartides en diferents moments 
del desenvolupament (l’objectiu és millorar de manera iterativa). La problemàtica que po-
dem trobar és que el test serveix pels usuaris que mostrin interès pel tipus de web testejat. 
És a dir, els no usuaris no serien subjectes adequats per al test. Com aquesta no és una 
tècnica molt econòmica, es recomana realitzar prèviament una avaluació heurística, una 
prova més econòmica que ens permetrà detectar bona part dels errors d’usabilitat. 

Avaluació heurística

Aquesta prova és molt adequada perquè no requereix usuaris reals, és senzilla i econòmi-
ca. Diversos autors ofereixen casos pràctics i guies que ens podran ajudar en el procés. En 
el cas del projecte CBB, recomanem emprar les pautes indicades a l’apartat 4.3 Recull de 
bones pràctiques. Per a qüestions més generals que no han quedat recollides en aquest 
apartat, s’ha de seleccionar una heurística específica per webs culturals o de biblioteques.
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Les heurístiques poden tenir algunes limitacions, com la detecció de falses alarmes. És con-
venient aplicar les heurístiques en dos moments diferents del procés; una amb prototips de 
baixa resolució per a detectar problemes d’AI i un posterior, amb elements visuals i gràfics, 
per a detectar problemes d’UX.

Card sorting

El card sorting pot ajudar a organitzar els continguts del web; servirà per a acostar el model 
del web proposat al model mental de l’usuari. Recomanem el card sorting virtual, ja que a 
diferència del manual, automatizen i faciliten la recollida de dades i la seva posterior anàlisi 
estadística. L’anàlisi del card sorting requereix un grau de coneixement elevat, ja que és fàcil 
que es produeixin errors per un ús inexpert.

Focus group

Aquesta variant de les entrevistes consisteix en un moderador que entrevista a un grup de 
persones, a les quals es presenten diferents qüestions. La interacció entre els participants 
ofereix informació qualitativa sobre necessitats, problemàtiques, visió de futur, etc.

Un cop analitzats els diferents mètodes d’estudis d’usuaris, detallem quines serien les tri-
ades per dur a terme aquest projecte. Altres tècniques no esmentades, com l’eye-tracking, 
proporcionen molta informació útil, però el pressupost que requereix és molt elevat si com-
parem amb el cost d’altres estudis. 

Fase Tècnica Objectiu Cost
Anàlisi Enquestes ja ela-

borades per entitats 
(Idescat, agències 
de consum i cultu-
rals, etc.)

Detecció de conei-
xements i caracte-
rístiques de l’usuari. 
Aspectes menys 
subjectius.

Baix

Anàlisi Focus Group
Personas y Escena-
rios

Detecció de necessi-
tats, problemàtiques 
i propostes

Mig

Disseny Card sorting Organització del web Mig
Disseny Avaluació heurística 

1
Anàlisi de l’AI Baix

Disseny Test d’usuaris Anàlisi de l’AI i UX Mig
Disseny Avaluació heurística 

2
Anàlisi de UX Baix

Producció Analítica web Anàlisi i detecció de 
problemes i compor-
taments

Baix
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En aquest apartat es proposa un redisseny per a la secció Joves del lloc web del Consorci 
de Biblioteques de Barcelona. Com no hi ha secció específica per adolescents, s’ha decidit 
dissenyar per a dos perfils d’usuari alhora: adolescents (12-18) i joves adults (19-30); enca-
ra que dificulta una mica el projecte (ja que són dos col·lectius diferents), d’aquesta manera 
s’aprofitarien els continguts actuals i només caldria incloure’n alguns, els adreçats a adoles-
cents. Quant a l’arquitectura, disseny i la usabilitat, s’han proposat iniciatives pensant en els 
dos perfils. Com ja s’ha comentat en aquest treball, en cas de dubte, quan es dissenya per 
adolescents és millor oferir una imatge més per adults que no per infants.

L’enfoc de la proposta està basat en el disseny centrat en l’usuari (DCU). S’emprarà la se-
güent metodologia, que engloba tres fases:

•	 Anàlisi
•	 Disseny
•	 Implementació

Com s’aprecia a la següent imatge, el disseny de la proposta passa per l’observació de 
l’usuari per part de l’equip i la participació en el disseny per part de l’usuari. La fase de dis-
seny té un caire iteratiu (característic de la metodologia SCRUM), en avaluació constant a fi 
de refinar el disseny per a que s’ajusti a les necessitats i preferències de l’usuari.
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Cadascuna de les fases consta de diferents tasques a realitzar:

L’anàlisi de context, el benchmarking i l’anàlisi d’usuaris ja s’han realitzat en apartats an-
teriors. Els estudis d’usuaris que es facin han de determinar els requisits funcionals i no 
funcionals del web, així com la seva estructura i continguts. En aquest cas, l’estudi que 
s’ha realitzat és el mètode Personas y Escenarios, però es recomana realitzar els estudis 
esmentats a l’apartat 5. Estudis d’usuaris amb usuaris reals per tal de definir la proposta 
definitiva. L’ideal seria poder aplicar diversos estudis (mostrats a la plana 126), però si per 
motius de pressupost no és possible, es poden limitar a anàlisi d’enquestes ja realitzades, 
focus group, mètode Personas y Escenarios i analítica web; com el cap de projecte que es 
proposa a l’apartat 6.9.1 Personal ha de tenir experiència en AI i UX, es pot eliminar el test 
d’usuaris amb usuari reals (i emprar, per exemple, tests A/B, més econòmics). Les avaluaci-
ons heurístiques proposades poden ser aplicades pel cap de projectes i no externalitzar-les.

Aquest ha de ser un procés iteratiu, amb una avaluació constant que permeti refinar el web. 
És a dir, un cop feta la primera proposta d’arquitectura i disseny, s’ha de testejar per redis-
senyar el que calgui abans de passar al disseny final.

En el hipotètic projecte que s’exposa, primer es definiran els requeriments obtinguts dels 
estudis d’usuaris i posteriorment es passarà a l’inventari de continguts i l’estructura del futur 
web; algunes de les tasques no s’han elaborat en aquest treball i només s’han comentat, 
com per exemple la matriu de metadades, en no profunditzar en el disseny, però en cas 
d’aplicació real és recomanable tenir-les totes en compte, passant d’allò més abstracte a 
allò més concret (Garret, 2000).
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El repte consisteix en oferir els mateixos continguts que ofereix actualment el web del Con-
sorci, però amb propostes de millora en arquitectura, disseny i continguts. S’analitzaran els 
continguts actuals del web per detectar quins elements han d’haver en la proposta, i decidir 
també com han d’estar representats.

Els continguts actuals són força abundants, i estan adreçats tant a adolescents i joves com 
a adults (en principi no hi hauria d’haver, però se’n troba algun). S’haurà de seleccionar el 
contingut específic per joves i destacar-lo, mentre que els continguts generals es situaran 
dins el menú general de la biblioteca. En cas contrari, es perd molt espai important al web 
per destacar uns continguts que tampoc seran de l’interès de l’usuari.

L’objectiu de la nova arquitectura web serà destacar especialment dos tipus de continguts, 
tenint en compte les bones pràctiques exposades anteriorment i els objectius generals de 
l’entitat:

•	 La col·lecció, en tota la seva diversitat (llibres, música, pel·lícules, jocs, recursos elec-
trònics...). Es farà especial èmfasi en destacar la col·lecció juvenil, i no mostrar articles 
que no siguin de l’interès general del col·lectiu; de tota manera, a través del cercador,  
l’usuari té la opció d’accedir a tota la col·lecció de la biblioteca.

•	 La participació i generació de continguts (presencials i virtuals) per part de l’usuari.

El web conté actualment les següents seccions, organitzades en una capçalera, un peu i 
tres columnes:

Capçalera

•	 Logotip i menú superior genèric de l’Ajuntament de Barcelona, amb 6 ítems, icones 
de xarxes i selector d’idiomes (català, castellà i anglès)

•	 Banner superior amb el logotip de Biblioteques de Barcelona, el de la Diputació de 
Barcelona i el de l’Ajuntament de Barcelona, i una imatge de dos joves d’esquenes, 
un noi i una noia, (que caminen cap a la dreta de la pantalla, fent la impressió de 
marxar) a través d’una porta de vidre amb lletres

•	 Menú superior amb 10 ítems:
- Usa les biblioteques
- Biblioteques i horaris
- Sales d’estudi
- Connecta’t
- Col·leccions
- Novetats
- Itineraris virtuals
- Opina
- PMF (Preguntes més freqüents)
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Columna lateral esquerra

•	 Bibarnabloc
•	 Destacats, on hi ha els següents ítems:

- e-Books que es poden tocar
- Avantatges del nou carnet BCNcultural
- BibliosBNC app mòbil
- Pregunta a la biblioteca
- Audiollibres
- Tràmits en línia
- Fes-te el carnet
- Butlletins electrònics
- Biblioteques de Barcelona
- Gent gran
- Nouvinguts
- Infants

•	 Altres destacats, que conté:
- e-Books

Columna central

•	 Vídeos, amb un vídeo del Youtube inserit (no hi ha més continguts)
•	 Notícies, amb 5 notícies visualitzades i enllaç a altres notícies
•	 T’interessa (amb ellaços a continguts d’altres biblioteques i un enllaç a Especialitza-

cions de les Biblioteques de Barcelona)

Columna lateral dreta

•	 Icones de xarxes socials (6: Instagram, ISSUU, Facebook, Twitter, Youtube i Spotify)
•	 Catàleg (no és un botó amb enllaç, és un widget inserit directament)
•	 Widgets de xarxes socials: 

- Mostra del tweet més recent de Biblioteques de Barcelona
- Mostra de missatges al mur del Facebook de Biblioteques de Barcelona (amb scroll 
per visualitzar publicacions anteriors)
- Widget que mostra imatges de 10 amics de Facebook (en té 14.895, a data 
28/04/2015)
- Un vídeo amb el seu títol corresponent (“Segona edició del projecte Binomio de la 
Biblioteca Trinitat Vella)

•	 Món laboral

Peu

•	 Webs destacades, amb les imatges de 7 entitats o programes relacionats amb la 
lectura i les biblioteques

•	 Mapa web
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•	 RSS
•	 Accessibilitat
•	 Ajuntament de Barcelona
•	 Tipus de llicència (Creative Commons)

S’ha decidit mantenir la majoria de continguts, però diversos poden variar de format, nom i 
ubicació dins el web; el que es pretén és dissenyar una interfície més neta i amb menys con-
tinguts a la plana d’inici, però que tots siguin específics pel tipus de públic, així com distribuïr 
els continguts per zones d’una manera lògica. A l’apartat 6.5 Arquitectura de la informació 
s’aprecia la correlació entre els continguts actuals i els proposats.
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En aquest apartat es defineixen els requeriments que ha de tenir el nou web a partir de les 
dades que obtindríem dels diferents estudis d’usuaris. 

Objectius del nou web

•	 Augmentar i facilitar l’ús del web per part dels que ja en són usuaris presencials (fi-
delització)

•	 Que els no usuaris, ni físics ni virtuals, es converteixin en usuaris virtuals (creació de 
nous usuaris)

•	 Que els no usuaris, ni físics ni virtuals, es converteixin en usuaris virtuals i presencials 
(creació de nous usuaris)

•	 Convertir el lloc web de la biblioteca en un lloc familiar i conegut pels usuaris ado-
lescents, tant en informació relacionada amb estudis com en altres àmbits culturals 
(biblioteca com a referent de cultura i coneixement)

•	 Oferir una bona experiència d’usuari

Formats

A nivell de formats, el sistema ha de permetre la presència com a mínim dels següents:

•	 Imatges:

- png 
- gif
- jpg

•	 Àudio i vídeo:

- mp3
- mp4
- ogg
- webM
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Funcionalitats

A continuació es comenten les funcionalitats del nou web; com s’ha relacionat amb els re-
sultats obtinguts a través del mètode Personas y Escenarios, recomanem la seva consulta 
prèvia o simultània (apartat 9.1. Personas y Escenarios).

•	 Cercar

L’usuari podrà accedir als continguts de dues maneres:

1. Escrivint termes de cerca al cercador del web
2. Navegant a través de les categories del menú principal

Recordem: 
L’Albert ha de fer una cerca avançada amb filtres per poder trobar un llibre de Joc 
de Trons, cosa que li resulta una mica “antic”, tenint en compte els cercadors que 
ell usa, més intel·ligents i semàntics. A l’Alícia i la Clara també els aniria bé trobar 
fàcilment recursos sobre les cèl·lules, la literatura i els pentinats que surten a revis-
tes de moda.

•	 Comunicar

- Butlletí: l’usuari es podrà subscriure a un butlletí de novetats de les biblioteques 
(newsletter). Els RSS no tenen gaire éxit entre adolescents, ja que la majoria no sap 
què és.
- Notícies: l’entitat podrà comunicar les notícies relacionades amb fons o activitats a 
través d’una secció de Notícies.
- Presència a xarxes socials: l’entitat haurà de ser present a les xarxes socials més 
emprades per al col·lectiu (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter i Spotify).
- Presència de xat en línia per a consultes i obtenció d’ajuda

Recordem: 
Alícia necessita ajuda per trobar informació senzilla sobre les cèl·lules, li anirà bé 
una ajuda en línia. Per altra banda, vol saber les novetats de Laura Gallego en li-
teratura fantàstica. Al Carlos li agradarà trobar una notícia relacionada amb joves 
dj’s al casal del barri, i encara li agrada més que la biblioteca pengi la seva sessió 
al Youtube i l’Spotify, així la pot mostrar (els seus pares ja no veuen tan malament 
la seva afició, la biblioteca representa cultura i mai haguéssin dit que la música de 
maquinetes del seu fill era cultura). L’Albert està encantat de poder rebre les nove-
tats per mail, especialment sobre els gèneres que li interessen. 
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•	 Compartir

- E-mail: ha d’existir la possibilitat d’enviar continguts per e-mail
- Xarxes socials: ha d’existir la possibilitat de compartir en xarxes socials

Recordem: 
La Clara ha trobat una informació que li interessa sobre sexe, però la vol compartir 
per mail o whatsapp i no per xarxes socials, perquè li fa vergonya que allò surti al 
Facebook, a veure si els seus pares l’enganxen...Però també ha trobat una web de 
tendències que li agradaria compartir amb les amigues via Facebook.

•	 Valorar

L’usuari ha de poder valorar els continguts del lloc web: llibres, llistes, comentaris, etc. 
Sobre l’ús de la funcionalitat de valoració hi ha alguns dubtes; potser és una qüestió 
de costum en l’àmbit de biblioteques, ja que a Facebook o Youtube aquesta funciona-
litat té prou èxit. 

Recordem: 
L’Albert vol valorar l’últim videojoc de la Xbox One, no li ha semblat tant xulo com 
diuen...En Carlos vol valorar les diferents playlists d’electro penjades a l’Spotify. 

•	 Etiquetar

L’etiquetatge social haurà de ser present, de manera que es crearan agrupacions lò-
giques per a l’usuari i es multiplicaran les maneres de navegar.

Recordem: 
L’Albert vol etiquetar amb el terme cyberpunk algunes novel·les, ja que segons ell, 
sota el gènere ciència ficció hi ha diferents estils o temàtiques més concretes...
També creu que a la categoria Terror, podria haver-hi contingunts de zombis, de 
vampirs, etc. L’Alícia creu que buscaria llibres que tinguéssin alhora l’etiqueta Fan-
tasia i Amor.

•	 Comentar

L’usuari ha de poder comentar els continguts, i alhora poder valorar aquests comen-
taris.

Recordem: 
A la Clara li encantaria poder comentar l’estilisme d’un personatge famós que apa-
reix a una revista de moda. Li han dit que al web de la biblioteca trobarà revistes 
gratis i que aquesta està subscrita, però ella ha posat “revista” al cercador aquell i 
no ha sortit cap resultat interessant (bé, li han sortit 360, entre ells revistes de cas-
tellers...no entén res). Haurà d’anar al lloc web de la revista, però és de pagament i 
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no pot accedir al contingut...L’Albert vol participar en un fòrum de robòtica, tema que 
li interessa molt. Pensa que seria fantàstic que la biblio oferís un espai físic i virtual 
per poder desenvolupar aquesta afició.

•	 Participar

L’usuari ha de poder participar en l’elaboració i creació de de continguts: llistes, resse-
nyes, creació d’esdeveniments...

Recordem: 
Totes les nostres Personas poden participar: la Clara crearia una llista de webs i 
blocs sobre estilisme i pentinats, en Carlos una playlist d’electro i breakbeat, i de 
pas organitzar una sessió a la biblio o una expo de graffiti, l’Alícia fer les seves res-
senyes sobre els llibres de Laura Gallego o un llistat de recursos sobre races de 
gossos per als amants dels animals com ella, i l’Albert vol crear el fòrum de robòtica 
i organitzar concursos sobre el tema. Tots tenen coses que aportar!

•	 Descarregar i accés parcial al contingut

L’usuari ha de tenir la possibilitat de descarregar continguts i d’accedir en línia de ma-
nera parcial abans de descarregar.

Recordem: 
L’Albert no està segur de comprar-se l’últim llibre de China Miéville, diuen que és una 
mica complexe...Seria genial si es pogués mirar una mica les primeres pàgines,  a 
veure de què va. I provar demos de jocs, en cas que n’hi hagi, sense haver d’anar a 
cada pàgina a mirar-ho estaria molt bé. En Carlos ha escoltat que a la biblio hi ha una 
base de dades de música gratuïta, algo lliure de drets...es podran baixar els temes?

•	 Registrar-se

L’usuari es podrà registrar per accedir a funcionalitats extra (com disposar d’un tauler 
amb llistes pròpies). D’aquesta manera, també se li oferiran continguts personalitzats 
a través de cookies. Hi haurà funcionalitats per a les quals no caldrà estar registrat, ja 
que es prefereix oferir maneres d’interacció a l’usuari i no restringir massa les funci-
onalitats; hi ha molts usuaris que seran reticents a registrar-se, i no es vol que deixin 
d’interaccionar amb el web per no estar registrats. 

Aquest registre pot ser via mail o via Facebook, aquesta última opció molt emprada 
per plataformes de jocs, per exemple; és una bona sol·lució, l’usuari no ha de recordar 
un password addicional.

El registre és un aspecte que s’ha de valorar a fons; quanta més informació li dema-
nem a l’usuari, més informació obtindrem d’ell, i per tant es podran elaborar campa-
nyes o accions més específiques, degut a la detecció de perfils, comportaments o 
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preferències. Per altra banda, els adolescents són usuaris reacis a registrar-se, espe-
cialment els no usuaris. 

Recordem:
A l’Alícia li han dit els seus pares i mestres que no doni les seves dades personals 
com el correu, que després t’envien publicitat... No li fa gràcia registrar-se, però fi-
nalment ho fa perquè la biblioteca no sembla un lloc web “perillós”. En Carlos no és 
usuari, ha arribat de casualitat al seu lloc web i “passa” d’haver-se de registrar per 
mirar les novetats. L’Albert s’ha registrat i es fixa en que a la home, li apareixen el 
tipus de llibres que a ell li interessen, està encantat!

•	 Triar l’idioma

L’usuari podrà sel·leccionar entre diferents idiomes disponibles al web.

Recordem:
La Clara és de família castellanoparlant i se sent més còmoda en aquesta llengua, 
que és la que sent com a materna. L’Alícia és catalanoparlant, però té una amiga, la 
Hasna, que entén millor l’amazic que el català o el castellà, ja que va venir fa pocs 
anys a Catalunya; li agradaria recomanar-li una activitat que ha vist a l’agenda de la 
biblioteca, però potser no entén alguna cosa i no s’apunta amb ella...

•	 Accedir a espai d’usuari propi (àrea d’usuari)

L’usuari ha de poder disposar d’una àrea pròpia, on podrà elaborar les seves pròpies 
llistes de continguts, crear grups, gestionar les seves reserves, etc. Accedirà des del 
registre d’usuari. Aquests continguts han de poder ser compartits i tenir caire públic 
o privat.

Recordem:
L’Albert vol anul·lar una reserva que ha fet sense anar a la biblioteca, ja que li han 
deixat el llibre. L’Alícia està encantada amb un grup que ha creat, Amics dels ani-
mals; és com un bloc però més fàcil, ha convidat a gent de l’esplai que també és 
amiga dels gossos i ara poden parlar de d’animals i d’excursionisme, les seves 
grans aficions! Fins i tot han fet una quedada per anar a veure ocells a la muntanya. 
Després penjaran els vídeos i les fotos i ho compartiran amb amics i familiars.

•	 Geolocalitzar

L’usuari ha de poder veure on estan ubicats els documents físics que ha cercat a tra-
vés de Google Maps, esl esdeveniments, les biblioteques...D’aquesta manera, també 
es poden visualitzar quants exemplars hi ha, i l’usuari por veure ràpidament al mapa 
quina biblioteca li cau més a prop, en cas que no conegui el nom de la biblioteca.
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Recordem:
La Clara ha de buscar un llibre sobre Tirant lo Blanc i no se’ vol comprar, així que 
decideix entrar (per primer cop!) al web de la biblioteca. Fa una cerca simple, “Tirant 
lo blanc”, i li apareix com a primer resultat un llibre que es diu així...Què voldrà dir 
el catàleg amb això d”Exemplars”? En això de “localitzacions” surt BCN EIX Sofia 
Barat, on és això? Tampoc sap com es diu la biblioteca que li cau més a prop, com 
no va mai...Sort que existeix Google Maps!

•	 Reservar

L’usuari ha de poder fer reserves en línia, funcionalitat ja present a la majoria de webs 
de biblioteques.

Recordem:
L’Albert vol l’última entrega de Joc de Trons; sap que la biblioteca no és la FNAC i 
té exemplars limitats, així que fa la reserva en línia per a que “no li robin”, ja que és 
un llibre molt sol·licitat.
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El que es proposa en aquest treball no és un canvi del sistema de gestió integrat de les bibli-
oteques (actualment, a les Biblioteques de Barcelona es treballa amb Millennium). La idea 
que proposem és l’opció de poder “customitzar” el catàleg en la secció de Joves per tal que 
ofereixi les funcionalitats esmentades. És a dir, només afectaria a la presentació (la interfí-
cie d’usuari) i mantindria les caracteristiques actuals de Millennium quant al backoffice del 
catàleg i el préstec. Sobre la interfície d’usuari, Sierra, creat per Innovative Interfaces (l’em-
presa desenvolupadora de Millennium), podria ser una bona opció. Alguns experts, com 
el Grup de Programari Lliure per als Professionals de la Informació del Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes, indiquen que “és la sol·lució més pròxima a la idea de portal 
de serveis bibliotecaris actuals”. Conserva les característiques pròpies de Millennium i n’in-
corpora de noves (relacionades amb open source i open data), presentant una arquitectura 
de la informació més amigable. En aquest projecte, però, la sol·lució tecnològica proposada 
(CMS) és més econòmica i requereix menys esforços per part de l’entitat.

Entre les diverses decisions que s’han de prendre, una de les més importants és decidir si la 
informació addicional dels registres que no existia prèviament (com les etiquetes) s’afegei-
xen al web de Joves o bé al propi catàleg; s’haurien de revisar les especificacions de l’API 
del catàleg (fet actualment amb Millennium) per decidir quines funcionalitats s’integrarien 
al nou web i com es faria. Aquesta integració es pot resoldre a través d’aplicacions desen-
volupades a mida (frameworks) o bé a través de mòduls de connexió amb sistemes CMS 
(Content Management System). Trobem entre els més emprats Drupal i Joomla. Presenten 
característiques pròpies que ajudaran a decidir quin és el més indicat segons les nostres 
necessitats. Moltes entitats han optat per emprar Wordpress (com Bibarnabloc), que en rea-
litat no és estrictament un CMS però ofereix algunes funcionalitats interessants, a més d’un 
gran èxit de públic, degut a la facilitat per a generar continguts. 

Algunes de les raons per emprar CMS (Joomla o Drupal):

•	 Programari lliure (no es paguen llicències, i està en constant evolució i millora)
•	 Comunitat consolidada i anys d’experiència
•	 Flexibilitat i escalabilitat (mòduls)
•	 Multilingüe (facilitat per traducció)
•	 Gestió de permisos, en funció dels diferents rols
•	 Facilitat per acompliment dels estàndards en SEO i accessibilitat
•	 Permet el desenvolupament de versions per a mòbils
•	 Integració amb xarxes socials

Drupal, per exemple, ofereix un mòdul anomenat Millennium OPAC Integration, que integra 
el webOPAC de Millennium i presenta diverses funcionalitats interessants: 

•	 Importació de registres des de cada execució Cron.php o d’una llista manual, con-
sulta o rang de registre (de 10 a 40 ítems per segon)
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•	 Incrustació de registres dins qualsevol node emprant un filtre d’entrada. Els nodes 
poden mantenir la taxonomia del registre original

•	 Agregació de registres de diversos OPAC en un sol lloc de Drupal
•	 Visualització de cobertes 
•	 Importació i visualització de metadades addicionals, com descripció i taules de con-

tingut
•	 Incrustació d’enllaços a Google Books i vista prèvia per continguts disponibles en línia

De cara a millorar el front-end (la part que veu l’usuari), suggerim l’ús de Microdata, ja 
que permet etiquetar elements HTML per a que siguin comprensibles per a cercadors. L’ús 
d’HTML5 és imprescindible, ja que incorpora etiquetat multimèdia i semàntic i és més ade-
quat per als elements javascript. 

En el cas d’aquest projecte es recomana l’ús de Drupal, degut a les múltiples possibilitats 
esmentades, a l’adequació del mòdul Millennium OPAC Integration i a la viabilitat econò-
mica; de tota manera, es recomana la consulta a desenvolupadors web, ja que en són els 
experts, de cara a prendre decisions en aquest sentit i verificar que els requisits puguin ser 
assolits pel programari. Alguns especialistes recomanarien l’ús de frameworks, però s’ha de 
tenir en compte que qualsevol aplicació feta a mida augmentarà el cost final. 
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En aquesta secció s’exposen els principals punts relatius a l’arquitectura web, començant 
per la correspondència de continguts, l’inventari i el mapa web. Posteriorment, es comenta-
ran aspectes més específics: sistemes d’organització, de navegació, d’etiquetat i de cerca.

Correspondència de continguts

En aquest apartat, es farà un “mapatge” de continguts; és a dir, es llistaran els continguts 
actuals del web, indicant si es manté i a quina secció del web actual estaran ubicats, de ma-
nera que es pugui apreciar la correspondència o correlació entre els mateixos. De vegades, 
els continguts presenten una o dues opcions d’ubicació, ja que es presentaran dos models 
similars de home, on l’única diferència és la disposició dels elements (lateral o inferior). A 
l’apartat 6.6. Continguts s’expliquen els nous ítems amb més detall.

Nom actual de l’ítem Nova ubicació
Usa les biblioteques Biblioteques
Biblioteques i horaris Biblioteques
Sales d’estudi Aprèn
Connecta’t -- (els usuaris ja saben que hi ha WI-FI. Per explicar 

les condicions, tindrem l’apartat Serveis, dins de Bibli-
oteques)

Col·leccions Els continguts estaran destacats a la home i a les dife-
rents seccions. El terme col·lecció no és adequat per a 
adolescents ni per usuaris en general, ja que és un ter-
me emprat només en l’àmbit professional bibliotecari.

Novetats Els continguts estaran destacats a la home i es poden 
filtrar dins de cada secció de producte.

Itineraris virtuals Com a element descontextualitzat no presenta, amb 
els continguts actuals, gaire interès a primera vista 
per als adolescents, però es poden ubicar a dins de 
la nova secció Aprèn, ja que és un recurs d’informa-
ció temàtic en un format atractiu per a joves i que pot 
complementar la informació sobre un tema.

Opina Participa
PMF (Preguntes més freqüents) Serà substituït per altres formes d’ajuda (xat, mail, 

etc.). Es pot valorar posar al peu l’accés a les pregun-
tes més freqüents.
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Bibarnabloc Situat a la home
E-Books que es poden tocar E-Books (dins de la secció Llibres i còmics)
Avantatges del nou carnet BCN-
cultural

Destacats (part inferior o lateral de la home)

BibliosBNC app mòbil Destacats (part inferior o lateral de la home)
Pregunta a la biblioteca Serà inclòs amb altres formes d’ajuda (xat, mail, etc.), 

en un format molt similar
Audiollibres Llibres i còmics
Tràmits en línia Biblioteques (Renovar el préstec es situarà al lateral 

dret o inferior de la home, ja que és un servei útil que 
pot ser emprat per adolescents). La resta de tràmits 
estàn ja ubicats a altres llocs del web, i per tant s’hau-
ria de valorar la seva utilitat (duplicitat de continguts)

Fes-te el carnet Biblioteques
Butlletins electrònics Rebre informació, Subscriu-te. El terme “butlletí” pot-

ser no és adequat, i no s’explica ben bé què és.
Biblioteques de Barcelona Biblioteques
Gent gran
Nouvinguts
Infants

No considerem que aquestes seccions siguin d’inte-
rès per adolescents. Poden accedir-hi des del menú 
general del CBB, clicant en el logo superior que enlla-
ça amb el web general.

e-Books Llibres i còmics
Vídeos Els vídeos han de ser presents en tot el web, de 

manera que no destaqui pel format, sinó pel contingut 
(normalització del vídeo com a format per a represen-
tar infomació). Present a la home en diferents ubicaci-
ons.

Notícies Lateral dret o part inferior. Es recomana que les notí-
cies no siguin de caire generalista, i es faci especial 
èmfasi en notícies relacionades amb el col·lectiu o 
que puguin ser del seu interès. L’actualització freqüent 
també és un aspecte important.

T’interessa -- El contingut estarà a Notícies i a l’Agenda, ja que 
es refereix al mateix concepte que l’ítem anterior. La 
secció El Bloc (Bibarnabloc), Facebook i Twitter també 
ens serveixen per a difondre notícies.

Icones de xarxes socials Presents al mateix lloc. Suprimim ISSUU, ja que no és 
una plataforma que sigui emprada per adolescents. 
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Catàleg Suprimim el widget, ja que les cerques es realitzaran 
a través de la caixa de cerca, amb un funcionament i 
una aparença més amigable i propera per als usuaris. 
Ja s’ha comentat que els adolescents no cerquen gai-
re (d’aquí la importància d’una bona arquitectura, més 
enfocada a la navegació), i per altra banda, la interfí-
cie de cerca no és la més adequada per adolescents, 
especialment la cerca avançada. Tenint en compte, 
però, la importància del catàleg com a element nucle-
ar dins l’entitat i el seu paper en la formació d’usuaris, 
des de la caixa de cerca sempre es podrà accedir a la 
cerca avançada pròpia del catàleg tradicional.

Widgets de xarxes socials Part inferior de la home. No s’han ubicat a la part 
superior per dos motius: reserva del lloc per a call to 
action, notícies i destacats, i també perquè es corre 
el risc que el Facebook i el Twitter, amb informació de 
caire generalista, incloguin continguts que no siguin 
rellevant o interessants per adolescents i joves.

Món laboral Viu
Webs destacades Part inferior o lateral dret. El Què llegeixes, per con-

siderar que està molt relacionat amb els objectius de 
l’entitat (el foment de la lectura i la participació), s’ha 
destacat especialment).

Mapa web Peu
RSS Sindicació de contiguts més recomanada a Subs-

criu-te al butlletí. Els adolecents no empren gaire 
RSS.

Accessibilitat Peu
Ajuntament de Barcelona Menú superior general de l’Ajuntament. Es pot accedir 

al lloc a través del seu logotip.
Tipus de llicència i avís legal Peu
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inventari de continguts

Presentem a continuació l’inventari de nous continguts de la proposta, que reflecteix els 
canvis d’ubicació d’alguns elements i la inclusió d’altres. En aquest inventari no s’ha inclòs 
la columna habitual Enllaç que indica l’URL que tindrà l’element esmentat, ja que en aquest 
treball no és especialment important, però és un element necessari a qualsevol inventari de 
continguts.

Id. Títol Ubicació Tipologia Format
1 Logotip BB Inici Imatge PNG/GIF, 

HTML
2 Logotip Joves Inici Imatge PNG/GIF, 

HTML
3 Logotips Diputa-

ció i Ajuntament
Inici Imatge PNG/GIF, 

HTML
4 Cercador Inici Text, imatge PNG/GIF, 

HTML
5 Pregunta’ns Inici Text, imatge PNG/GIF, 

HTML
6 Tria l’idioma Inici Text HTML
7 Xarxes socials Inici Text, imatge PNG/GIF, 

HTML
8 Registre Inici Text HTML
9 Menú Inici Text HTML
10 Biblioteques Inici > Menú Text, imatge PNG/GIF, 

HTML
11 Qui som Inici > Menú > Biblioteques Text, imatge PNG/GIF, 

HTML
12 Mapa de bi-

blioteques
Inici > Menú > Biblioteques Text, imat-

ge (Google 
Maps)

HTML, 
javascript,  
XML (API 
de Goo-
gle).. PNG/
GIF

13 Serveis Inici > Menú > Biblioteques Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

14 Normativa i 
tarifes

Inici > Menú > Biblioteques Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

15 Fes-te el 
carnet

Inici > Menú > Biblioteques Text, imatge PNG/GIF, 
HTML
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16 Tràmits en 
línia

Inici > Menú > Biblioteques Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

17 Agenda Inici > Menú > Agenda Text, imat-
ge (Google 
Maps)

HTML, 
javascript,  
XML (API 
de Goo-
gle).. PNG/
GIF

18 Llibres i còmics Inici > Menú >  Llibres i còmics Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

19 Gèneres Inici > Menú >  Llibres i còmics > 
Gèneres

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

20 E-books Inici > Menú >  Llibres i còmics > 
E-books

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

21 Audiollibres Inici > Menú >  Llibres i còmics > 
Audiollibres

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

22 Llistes Inici > Menú >  Llibres i còmics > 
Llistes

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

23 Revistes i 
diaris

Inici > Menú >  Revistes i diaris Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

24 Música Inici > Menú > Música Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

25 Gèneres Inici > Menú > Música > Gèneres Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

26 Llistes Inici > Menú > Música > Llistes Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

27 Pel·lícules i 
sèries

Inici > Menú > Pel·lícules i sèries Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

28 Gèneres Inici > Menú > Pel·lícules i sèries > 
Gèneres

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

29 Llistes Inici > Menú > Pel·lícules i sèries > 
Llistes

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

30 Jocs Inici > Menú > Jocs Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

31 Gèneres Inici > Menú > Jocs > Gèneres Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

32 Plataformes Inici > Menú > Jocs > Plataformes Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

33 Llistes Inici > Menú > Jocs > Llistes Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

34 Aprèn Inici > Menú > Aprèn Text, imatge PNG/GIF, 
HTML
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35 Recursos Inici > Menú > Aprèn > Recursos Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

36 Sales d’es-
tudi

Inici > Menú > Aprèn > Sales d’es-
tudi

Text, imat-
ge (Google 
Maps)

HTML, 
javascript,  
XML (API 
de Goo-
gle).. PNG/
GIF

37 Formació Inici > Menú > Aprèn > Formació Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

38 Viu Inici > Menú > Viu Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

39 Món laboral Inici > Menú > Viu > Món laboral Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

40 Entitats Inici > Menú > Viu > Entitats Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

41 Participa Inici > Menú > Participa Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

42 Clubs de 
lectura

Inici > Menú > Participa > Clubs de 
lectura

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

43 Fòrum Inici > Menú > Participa > Fòrum Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

44 Concursos Inici > Menú > Participa > Concursos Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

45 Suggeriments 
i queixes

Inici > Menú > Participa >  Suggeri-
ments i queixes

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

46 Propostes de 
compra

Inici > Menú > Participa > Propostes 
de compra

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

47 Propostes 
d’activitats

Inici > Menú > Participa > Propostes 
d’activitats

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

48 Vols rebre infor-
mació?

Inici > Vols rebre informació? Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

49 Renova el teu 
préstec

Inici > Renova el teu préstec Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

50 Concurs (o altre 
ítem que ens in-
teressi destacar)

Inici > Concurs (o destacat) Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

51 L’Aparador Inici > L’Aparador Text, imatge, 
vídeo

PNG/GIF, 
HTML, 
mp4
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52 Agenda: està 
passant!

Inici > Agenda: està passant! Text, imat-
ge (Google 
Maps)

HTML, 
javascript,  
XML (API 
de Goo-
gle).. PNG/
GIF

53 El Bloc (Bibarna-
bloc)

Inici > El Bloc Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

54 Què llegeixes? Inici > Què llegeixes? Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

55 Altres destacats 
(espai reservat 
per notícies o 
altres destacats)

Inici > XXXXX (el nom que convingui 
en funció del contingut)

Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

56 Segueix-nos 
(xarxes)

Inici > Segueix-nos Text, imatge PNG/GIF, 
HTML

57 El més vist Inici > El més vist Text HTML
58 El més comentat Inici > El més comentat Text HTML
59 Peu (footer) Inici > Peu (Conté: nom entitat, Con-

tacta, Mapa web, avís legal i acces-
sibilitat)

Text HTML

Notes i comentaris: 

•	 El vídeo no s’ha inclòs com a format (excepte a L’Aparador, ja que és una secció que 
només conté vídeos), però estarà inclòs en moltes de les seccions (per exemple, per 
mostrar demos de jocs del Youtube, reviews, videoclips musicals, recursos educatius, 
videorecomanacions, etc...).

•	 La majoria dels elements són imatge i text (GIF/PNG i HTML); això és una aproxi-
mació i pot canviar en el procés de disseny i tests d’usuaris que es facin; si per exem-
ple, es veu que eliminant una icona en una secció concreta, augmenta la usabilitat 
de la mateixa, s’actuarà en conseqüència. És a dir, que s’han indicat els possibles 
formats estàndard més habituals. L’especificació d’HTML5, CSS, javascript, Flash o 
altres llenguatges que puguin ser emprats seran consultats amb el desenvolupador 
especialista, i per tant s’ha realitzat una aproximació.

•	 Les categories i l’organització del web han de ser provades prèviament amb usuaris 
reals (amb un card sorting), i per tant és també una primera proposta, que per a ser 
definitiva requereix més estudi i aprofundiment. S’hauria de valorar, especialment, el 
nombre d’ítems del menú superior, perquè n’hi ha 10, quan els experts recomanen 
no més de 9. L’ítem que es podria eliminar del menú superior és Agenda, doncs ja el 
tenim destacat a la home; en aquest cas s’ha mantingut al menú superior per donar-li 
més protagonisme. A l’apartat 6.10. Prototips es pot apreciar millor aquesta idea.
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Es troben diferents esquemes híbrids al web, que contenen elements de les següents tipo-
logies:

•	 Exactes – Cronològic: per exemple, a la secció de Novetats, els ítems estaran orde-
nats per ordre cronològic, així com les notícies o els continguts de xarxes socials.

•	 Ambigus – Tema: per exemple, a la secció Llibres i còmics, trobarem els ítems que 
contingui ordenats temàticament (gèneres literaris). Encara que siguin temàtics, tam-
bé contindrien característiques de l’organització per audiència, ja que els gèneres 
literaris solen anar associats a un perfil d’usuari o audiència concreta.

•	 Ambigus – Audiència: per exemple, quan l’usuari fa la tria d’idioma o es registra.

•	 Ambigus – Metàfora: per exemple, les seccions Viu, Aprèn i Participa segueixen un 
esquema per metàfora. Aquest tipus d’esquema no és gaire recomanable, així que 
s’ha reduït al mínim per tal de no desorientar a l’usuari, emprant metàfores compren-
sibles per l’usuari.

Quant a estructures, trobarem dues tipologies al web, la jeràrquica del menú principal (que 
ja s’ha comentat que és la més adient per a facilitar l’orientació de l’usuari adolescent, 
especialment en cas de cerca per objectius), i la hipertextual, que és la que facilitarà la na-
vegació sense objectiu determinat (cerca exploratòria). Aquesta estructura la trobarem, per 
exemple, quan s’ofereixin a l’usuari continguts similars en les seves cerques. Per a realitzar 
l’estructura, s’han tingut en compte les recomanacions dels experts (Morville, P.; Rosenfeld, 
L., 2006, Chae i Kim, 2004, entre d’altres).

Quant a unitats d’informació, la unitat mínima de granularitat serà el registre, com és actual-
ment. És a dir, també trobem una estructura basada en registres, amb una sèrie de camps 
definits. Aquesta estructura, present als catàlegs, es diferencia de la jeràrquica en anar des 
dels continguts concrets fins a la home i bàsicament es composa d’una sèrie de registres 
disposats per estructurar la informació i facilitar la cerca (Pérez-Montoro, 2010).

Els continguts estaran interrelacionats entre sí per mitjà de categories i etiquetes, de ma-
nera que una categoria (per exemple, “terror”) pot pertànyer a diferents entitats (llibres, pel-
lícules, etc.), i les entitats poden tenir diverses categories. Les etiquetes segueixen el mateix 
sistema; l’etiqueta “zombies” pot pertànyer a diverses entitats i a l’inrevés.
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Emprant etiquetes, a un recurs educatiu sobre el disseny gràfic, se li poden afegir els contin-
guts relacionats (“també et pot interessar”) amb aquesta temàtica: formació reglada, forma-
ció no reglada (cursos externs o interns), material existent a la biblioteca sobre la temàtica 
(en qualsevol suport i format), activitats o esdeveniments relacionats, etc.

A un llibre de terror es poden afegir pel·lícules de terror, playlist dels usuaris, videojocs...
Aquest model ja s’empra en biblioteques virtuals (per exemple, a la Biblioteca Virtual de la 
Diputació de Barcelona).
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Al plantejament actual de la secció Joves ens trobem dos menús de navegació: el menú 
superior (general de l’Ajuntament de Barcelona), el següent menú superior (específic de la 
secció, però molt similar al del perfil general). A banda, està la navegació a través dels ítems 
de la plana d’inici. 

L’ús de menús de navegació a través d’imatges planteja sovint el problema del retorn al 
menú principal, així que es considera que un menú superior que es mantingui constant 
és l’opció més adequada per a aquest tipus d’usuaris (això no vol dir que es renuncii a les 
imatges per a representar continguts, com es veurà més endavant). 

Per a l’usuari adolescent pot ser confús trobar diferents menús de navegació, però el menú 
general de l’Ajuntament, en ser gràficament diferent del de la biblioteca, no es considera 
que generi confusió a l’hora de navegar, ja que l’usuari distingirà que es tracta d’una enti-
tat diferent (encara que les icones de xarxes socials i el selector de llengües poden dur a 
confusió, ja que es trobaran icones duplicades a la mateixa plana que pertanyen a entitats 
diferents). Per tant, es mantindran els dos menús actuals, general de l’Ajuntament i especí-
fic per navegar dins el lloc Joves. El fet de mantenir un menú de navegació superior “clàssic” 
possibilita també l’opció de fer desplegables els ítems i inlcoure subseccions, aspecte que 
en webs amb molt volum d’informació, com aquest, és necessari. En cas de contenir poca 
informació i no tenir subseccions, potser seria interessant plantejar un menú amb imatges, 
on el logo servís d’enllaç a la plana d’inici.

Sí recomanaríem un canvi en la imatge del banner superior de la plana d’inici; la que hi ha 
actualment no conté elements atractius per als adolescents. Es pot valorar que les imatges 
siguin dinàmiques i vagin canviant, mostrant adolescents a biblioteques. El menú principal 
(ja no s’esmentarà més el general de l’Ajuntament) tindran una tipografia i una zona clicable 
més gran, per tal que l’accés sigui més ergonòmic i còmode. 

El propòsit dels sistemes de navegació és que l’usuari s’orienti fàcilment al lloc i pugui 
navegar de manera instintiva, sense haver de pensar gaire en com fer-ho. Ha de saber en 
tot moment on és i com pot accedir a altres continguts que no ha visitat, així com els que 
visitarà. El lloc comptarà amb tres tipus de navegació:

•	 Constant

El menú principal, ubicat a la part superior del lloc, serà el sistema de navegació cons-
tant, ja que estarà present a totes les planes. Els ítems que contingui també seran 
accessibles amb un desplegable, i per tant la navegació local dels ítems principals 
seran igual d’accessibles que la constant.
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•	 Local

A més del contingut de cada secció (desplegables dels elements principals del menú 
constant), dins de cada secció es poden trobar elements de navegació local; per 
exemple, si s’accedeix a Llibres i còmics > Gèneres > Terror, l’usuari pot trobar un 
llistat d’etiquetatge social amb més subdivisions pel gènere. Aquest sistema de nave-
gació local li premetrà explorar els continguts de la plana en concret.

•	 Contextual

Dins el contingut, l’usuari trobarà sistemes de navegació contextual inclosos al con-
tingut de la plana, que afegiran informació complementària o addicional. Per exemple, 
els enllaços presents a dins dels Recursos educatius temàtics.

La proposta de lloc presentarà poca profunditat en nivells, de cara facilitar la navega-
ció amb aquest perfil d’usuari. Si es fa una estructura molt profunda, correm el risc 
que l’usuari es desorienti.

Quant a sistemes de navegació avançada, com núvols d’etiquetes, no es recomana 
abusar; seria massa general i amb massa ítems si el poséssim a la home, provocant 
confusió a l’usuari. Per aquest motiu, pensem que és més adient posar-los, si cal, a 
les seccions específiques. Per exemple, a dins de la plana Llibres i còmics > Gèneres 
> Terror, pot haver-hi un núvol d’etiquetes creades pels usuaris per a representar els 
diferents termes que es poden incloure (zombies, vampirs, gòtic, fanstasmes, màgia 
negra, etc.)

Per a navegar, l’usuari comptarà també amb fil d’Ariadna (breadcrumb) i el mapa del 
lloc web.

El lloc presenta un cercador gran i visible, que és un element familiar i fàcil d’emprar per 
usuaris adolescents. Com ja s’ha comentat prèviament, comptarà amb eines d’autocomple-
tat i correcció. El sistema ha de permetre aplicar diferents filtres i disposar de mecanisme 
d’ordenació. El sistema de cerca està explicat amb detall a l’apartat 6.6. Continguts, on 
s’explica el seu funcionament i aparença.
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L’etiquetat és molt important perquè possiblita la comunicació amb l’usuari; si l’usuari no 
entén les etiquetes per a representar el contingut al web, tindrà dificultats per navegar. Exis-
teixen dos tipus de comunicació al web projectat: 

•	 Sincrònica: present als serveis d’ajuda en línia, com xat i telèfon. 
•	 Diacrònica: present a la resta d’elements (interacció al web, e-mail, fòrums, etc.)

Com la majoria dels elements del web són de comunicació diacrònica (sense possibilitat de 
feed-back), s’ha procurat que l’etiquetat sigui clar i senzill per tal d’ajudar en aquesta comu-
nicació amb l’usuari. Trobarem dos tipus de llenguatge al web:

•	 Controlat: per exemple, els noms del gèneres literaris
•	 No controlat (tags): les folksonomies que es creen amb l’etiqetatge social

En algunes seccions, s’han inclòs imatges per a navegar, però sempre van acompanyades 
d’un text que les descriu, a fi i efecte que les imatges no desorientin a l’usuari per ambi-
güetat o arbitrarietat. Les imatges són recomanades per a la navegació de públic infantil; 
com el nostre  està a cavall entre el públic infantil i l’adult, s’han inclòs imatges, però sense 
abusar, per a evitar que la plana sigui excessivament infantil. Els adolescents ja entenen el 
llenguatge textual, i per tant no serien estrictament necessàries, però com el sentit estètic 
és important per a ells, unes imatges ben dissenyades poden dotar d’elements estètics 
i visuals al lloc que atorgaran vistositat, oferint un doble sistema d’identificació. Els nous 
usuaris tindran els dos llenguatges per identificar ítems desconeguts, i els usuaris habituals 
podran identificar ràpidament el llenguatge icònic que ja coneixen.

Exemple de com l’abús de llenguatge icònic no és estètic ni especialment útil:
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En canvi, si l’ús és esporàdic, pot ajudar a l’usuari a navegar:
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Imatge 81. Exemple d’ús esporàdic de llenguatge icònic (elaboració pròpia).
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En aquest apartat s’expliquen amb detall els continguts del web, a partir de la jerarquia que 
mostra l’inventari de continguts. Aquesta no és una proposta definitiva, ja que està elabo-
rada amb poques dades d’usuaris reals. Caldria, doncs, un estudi més aprofundit a fi de 
realitzar una proposta més elaborada i acord amb els objectius d’usuaris i entitat. Sovint, 
es presenten imatges amb un disseny mínim, però no s’ha realitzat un procés de disseny 
gràfic específic per no ser un dels objectius d’aquest treball, i per tant han estat elaborades 
només a fi que el lector tingui una idea més visual del que s’explica. En aspectes relacionats 
amb el disseny web tampoc s’aprofundeix molt, doncs a un mateix problema, hi ha moltes 
possibles sol·lucions que caldria avaluar més a fons. 

Alguns dels elements explicats s’han desenvolupat una mica més extensament que d’altres, 
per estar relacionats directament amb els aspectes principals d’aquest treball (disseny cen-
trat en usuari, arquitectura web, usabilitat...), com per exemple la cerca. Els que requereixen 
d’estudis més extensos s’han comentat breument, per no disposar de suficients dades.

La home tindrà 4 zones diferenciades (es presenten els dos models proposats):

•	 Zona 1: capçalera. Inclou banner amb imatge, idiomes, xarxes socials, logotips in-
stitucionals, títol de la plana, menú de navegació, cercador i ajuda. És a dir, els ele-
ments fixes de la plana.

•	 Zona 2: part central de la plana. Es reservarà per a continguts 3.0, que mostraran les 
novetats a les biblioteques. A través de les cookies de navegació i el registre (loguin), 
es mostraran continguts personalitzats segons la navegació anterior de l’usuari. En 
cas de no estar registrat i no emmagatzemar cookies (per exemple, si les ha esbor-
rat), els continguts que es mostrar seran les novetats de cada entitat o categoria.

•	 Zona 3: pot ser lateral o inferior. Aquesta part serà més 2.0, amb contingut vari-
able i  enfocada a continguts que animin a la participació de l’usuari. Tots els ítems 
d’aquesta zona són opcionals i intercanviables quant a posició (i fins i tot de mida, 
si els ubiquem a la part inferior), tal com s’aprecia al prototip; el més adient és anar 
provant amb tests quina és la millor ubicació per aquests, ubicant a la part superior 
els que l’entitat vol destacar (seran els que l’usuari vegi primer). La flexibilitat del dis-
seny modular en 3 columnes de la part inferior o lateral ens permetrà moure els ítems 
de la manera que més convingui. Els ítems del menú també són susceptibles de ser 
destacats a la home, al lateral o la part inferior, i per tant poden estar repetits (per 
exemple, si volem destacar un concurs, estarà present a la home i també a la secció 
Participa > Concursos).

•	 Zona 4: Peu o footer. Contindrà elements fixes, com l’avís legal i el mapa web, i ele-
ments variables, com les xarxes que es mostrin o els continguts de les seccions Més 
comentats i Més votats.
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Imatge 82. Proposta 1 de la home (elaboració pròpia).
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Classificarem els continguts en 3 grans grups temàtics, que no seran visibles per a l’usuari 
però ajudaran a entendre la finalitat i els continguts del web:

•	 GAUDIR

- Recursos culturals i d’oci: col·lecció llibre i no llibre
- Agenda (activitats pròpies i externes)
    

•	 APRENDRE

- Recursos d’aprenentatge relacionats amb estudis reglats
- Recursos formatius (cursos, tallers, formació no reglada...)

•	 VIURE

- Recursos i entitats relacionats amb el món laboral
- Recursos i entitats relacionats amb la vivenda
- Recursos i entitats relacionats amb temàtiques sensibles adolescents

Aquests tres grans grups són els eixos que regeixen la vida i els interessos dels usuaris 
adolescents, i els  continguts que ofereix el lloc web de la biblioteca aniran relacionats amb 
ells. La comunicació, participació i creació de continguts per part de l’usuari han d’estar 
presents en els tres grups temàtics: són transversals, i no es limitaran a una secció partici-
pativa. Les notícies també seran un element transversal, ja que estaran presents a diferents 
seccions (Novetats, Agenda, Xarxes socials...). 

A continuació, es detallen les característiques per a cada element de l’inventari de contin-
guts, seguint la mateixa numeració i el mateix ordre (el d’aparició al web, d’esquerra a dreta 
i de dalt a baix):

[1] Logotip Biblioteques de Barcelona

En la proposta no es presenta cap canvi quant a logotips per requerir un estudi més extens, 
però una bona idea seria crear dos logotips diferenciats: per una banda, mantenir el logotip 
de Biblioteques de Barcelona suprimint el terme “Joves” actual, que està com a subtítol de  
Biblioteques de Barcelona. Per altra, crear un logotip específic per Joves, ocupant més es-
pai i fent de botó d’inici. D’aquesta manera, si l’usuari clica al logo de Biblioteques de Barce-
lona, va a parar al lloc web general de l’entitat, i si clica a Joves torna a l’inici del lloc on és.

[2] Logotip Joves

Comentat al paràgraf anterior.
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[3] Logotips Diputació i Ajuntament

Es pot incloure al “pack” visual de logotips institucionals amb el de Biblioteques de Barce-
lona, igual que està actualment, només cal posar-ho al lloc on era el de Joves, o al costat.

[4] Cercador

El sistema de cerca ha d’oferir opcions d’autocompletar, que es construiran a partir de les 
categories i les etiquetes:

Si es cerca un ítem (per exemple, un llibre), l’autocompletar pot dur a l’usuari a tres llocs 
diferents: al registre (com actualment succeeix al catàleg de la DIBA), a la plana de resul-
tats de la cerca o a planes d’aterratge (landing pages) de categoria (per exemple, Llibres i 
còmics -- Gènere).

L’etiqueta “zombi” ha estat creada pels usuaris i pot pertànyer a diferents categories propo-
sades per l’entitat (dins la categoria Llibres i còmics > Terror, els usuaris han creat l’etiqueta 
“zombi”).

També s’han d’incorporar opcions d’autocorrecció:
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Els resultats retornats pel cercador han de poder-se ordenar per rellevància (per defecte: 
sistema ponderat, que assigni un valor al recurs en funció de factors com la ubicació del ter-
me de cerca dins el registre) i per novetat, i presentar un filtre per tipus de públic (juvenil -per 
defecte-, adults i infantil). Si l’usuari fa una cerca del tipus “terror juvenil”, el filtre per tipus de 
públic estarà ja aplicat; si clica, sense fer cerca, directament a la secció Llibres, el filtre per 
tipus de públic també estarà aplicat. Les opcions de menú poden aplicar filtres sense que 
l’usuari en sigui conscient, en veiem un exemple:

Si al menú superior del web de Threadless cliquem a la categoria Woman > T-Shirts, l’URL 
reflecteix les etiquetes amb què filtra el resultat: 

Quan l’usuari fa una cerca, a la plana de resultats s’ha de valorar què apareix i com. És a 
dir, quins elements són indispensables que apareguin al pas previ a clicar al registre triat. 
Per exemple, potser els usuaris voldran veure les primeres planes del contingut sense haver 
d’entrar al registre, afegir-lo a llistes en una selecció prèvia per a mirar-lo després amb més 
calma, saber el format i suport, veure la imatge de la coberta, etc. Aquests aspectes han 
de ser valorats en profunditat per experts en disseny web i usabilitat, i fer tests sempre que 
sigui possible, tot analitzant els resultats. Es recomana que, de cara a no saturar la plana, 
s’ofereixi només la informació necessària i la complementària s’inclogui a  dins del registre 
mateix (al següent clic). Per exemple, sovint trobem elements a la plana de resultats que 
realment no són necessaris per a l’usuari, com l’ISBN (s’ha de trobar l’equilibri entre el que 
necessiten usuari i entitat, però potser aquest camp no hauria de ser visible per l’usuari a 
priori, i es pot mostrar al registre).
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Camps desplegables a la plana de resultats:

•	 Ordenar:

- Rellevància (per defecte)
- Novetat
- Popularitat

•	 Públic: 

- Juvenil (per defecte)
- Adults
- Infants
- Tots

•	 Mostrar:

- 10 (per defecte)
- 25
- 50
- 100

[5] Pregunta’ns

L’ajuda a l’usuari és un element molt important per al col·lectiu adolescent, i per aquest 
motiu s’ha volgut destacar.  S’ha situat al costat de la cerca per qüestions d’usabilitat. Si un 
usuari fa una cerca i té problemes, té l’ajuda al costat. En ser un element constant al lloc, 
sempre serà visible. Com s’aprecia, s’han posat 4 opcions: xat, mail, whatsapp i telèfon.

[6]  Tria d’idioma

O bé es posa el traductor de Google o bé es fa la traducció de les planes (existeixen mòduls 
de traducció a Drupal). Recomanem aquesta última opció, ja que les traduccions de Google 
sovint presenten errors.
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[7] Xarxes socials (icones)

Les icones de les xarxes socials que tingui l’entitat aniran situades a la part superior del lloc. 
S’ha suprimit ISSUU, per no ser gaire emprada/coneguda pel col·lectiu.

[8] Registre

L’usuari accedirà a través del registre al seu compte d’usuari a Biblioteques de Barcelona; 
ja s’ha comentat que accedir via Facebook pot ser una bona opció.

[9] Menú

Les categories o seccions principals de web són les que permetran a l’usuari fer-se una idea 
global dels continguts del web de manera ràpida i efectiva:

•	 Biblioteques
•	 Agenda
•	 Llibres i còmics
•	 Revistes i diaris
•	 Música
•	 Pel·lícules i sèries
•	 Jocs
•	 Aprèn
•	 Viu
•	 Participa

La majoria d’experts indicarien que hi ha massa ítems (10); però en aquest cas està jus-
tificat, ja que se li ha d’oferir a l’usuari adolescent la possibilitat de trobar els continguts 
fàcilment (no ocultar-los sota ítems més generals), i els continguts que ofereixen les Biblio-
teques de Barcelona són molt variats i abundants. Les etiquetes de les tres últimes catego-
ries no són coherents quant a llenguatge amb la resta (són verbs i no noms comuns), però 
difícilment trobarem termes fer definir àmbits tan amplis com Participa (inclou Concursos, 
enquestes, suggeriments, etc.). Per altra banda, els verbs en forma indicativa (o imperati-
va) animen més a l’usuari a entrar i reflexen millor el tipus de contingut que trobarà, que fa 
referència als àmbits vitals dels adolescents. La possible desorientació que puguin causar 
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aquestes etiquetes, no tan descriptives o literals com la resta, es minimitzarà visualitzant 
el contingut de la secció amb un menú desplegable. Com conceptualment són temes di-
ferents,  s’han de diferenciar tipogràficament o per color de la resta d’ítems del menú. De 
tota manera, es pot valorar la seva ubicació en altre lloc (per exemple al lateral), tant per si 
el menú creixés amb altres ítems com per si es considera que no escau. El lloc triat, però, 
haurà de ser ben visible. Ja s’ha comentat prèviament que l’ítem Agenda pot estar present 
directament a la Zona 3 de la home, i no estar duplicada també a menú (hem recomanat el 
card sorting per a resoldre-ho).

[10] Biblioteques

En aquest apartat, l’usuari trobarà concentrada tota la informació corporativa i comuna a 
totes les biblioteques de Barcelona, així com informació útil de caire general.

•	 Qui som
•	 Mapa de biblioteques
•	 Serveis
•	 Normativa i tarifes
•	 Fes-te el carnet
•	 Tràmits en línia

[11] Qui som

En aquest apartat, l’usuari trobarà informació relativa a l’entitat.

[12] Mapa de biblioteques

En aquest apartat, l’usuari trobarà informació sobre les biblioteques de Barcelona: ubicació, 
horaris, telèfons, etc. Es pot posar un Google Maps per ubicar les diferents biblioteques, ja 
que es pot donar el cas que l’usuari no conegui ni l’adreça ni el nom de la biblioteca.

[13] Serveis

En aquest apartat, l’usuari trobarà la informació que conté l’apartat Serveis del lloc web 
actual del CBB.

[14] Normativa i tarifes

En aquest apartat, l’usuari trobarà la informació que conté l’apartat Normativa i tarifes del 
lloc web actual del CBB.

[15] Fes-te el carnet

En aquest apartat, l’usuari trobarà la informació que contenen diferents apartats del lloc 
web actual del CBB (està a diversos apartats).
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[16] Tràmits en línia

En aquest apartat, l’usuari trobarà la informació que contenen l’apartat Tràmits en línia del 
lloc web actual del CBB (està a diversos apartats).

[17] Agenda

En aquest apartat, l’usuari trobarà la informació relativa a activitats que es fan al barri o a la 
ciutat (es pot posar un filtre, així com per temàtica, franja horària...). Aquestes activitats po-
den ser internes (de les biblioteques de Barcelona) o externes (d’altres entitats, com casals 
o organitzadors d’esdeveniments per joves). Es posarà especial cura en què les activitats 
siguin específiques per joves o adolescents. Si l’usuari vol saber quines activitats hi ha per 
adults o infants, sempre ho pot mirar a les altres seccions del web del CBB. La informació 
es podrà visualitzar de diverses formes (calendari, Google Maps...).

[18] Llibres i còmics

En aquest apartat, l’usuari trobarà la informació relativa a llibres i còmics. No s’han situat els 
còmics de manera separada o com a subgènere perquè es pretén integrar-los, ja que els 
dos impliquen el concepte lectura (de fet, el còmic és un tipus de llibre, encara que alguns 
adolescents no en siguin conscients) i es diferencien de la resta dels elements del menú 
(excepte Revistes i diaris, que implica periodicitat i es considera una tipologia documental 
clarament diferenciada). El còmic és una tipologia molt apreciada per alguns usuaris (no 
tots), així que s’ha facilitat l’accés posant-lo ben visible. Aquesta categoria conté:

•	 Gèneres
•	 E-books
•	 Audiollibres
•	 Llistes

Si l’usuari vol saber les novetats de llibres en general (no per gènere), clicant a la secció 
Llibres de la Zona 3.0 de la home podrà accedir; veurà les novetats sense especificar gè-
nere. Aquí també trobarà la classificació per gèneres, per si vol afinar. El mateix succeirà a 
la resta de categories (excepte Revistes i diaris, on el concepte “novetat” perd una mica el 
sentit en ser habitual en una publicació periòdica).

[19] Llibres i còmics -- Gèneres

El lector adolescent sol ser un lector de gènere. Es poden seguir models de classificació 
típica bibliotecària o emprar un sistema alternatiu (per exemple, emprar un sistema igual 
que el de les pel·lícules, que també expliquen històries, com els llibres). En qualsevol cas, 
és convenient que l’usuari trobi la mateixa classificació per gènere al lloc web i a l’entitat 
física, així com a totes les biblioteques de Barcelona. Una possible classificació podria ser  
aquesta:
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•	 Aventura
•	 Amor
•	 Intriga
•	 Biografies
•	 Còmic
•	 Fantasia 
•	 Terror
•	 Ciència-ficció
•	 Poesia
•	 Humor
•	 Històrica
•	 Bèl·lica

Aquesta classificació és una primera proposta, doncs es podrien incloure altres gèneres: 
àlbum il·lustrat, contes breus, assaig, etc. Clicant a cada un dels gèneres, l’usuari va a parar 
a una plana amb continguts específics. Aquí l’usuari visualitzarà una informació similar a 
la dels resultats de la cerca: dins de cada gènere es mostraran per defecte les novetats, i 
l’usuari podrà aplicar diversos filtres i ordenar per diferents criteris.

[20]  Llibres i còmics -- E-books

Els e-books són formats que potser no són gaire emprats per adolescents; com no sabem 
si el baix ús és degut a un desinterès real o a poca publicitat, proposem posar-los a llocs 
destacats del menú per comprovar si n’augmenta l’ús (l’analítica web i el nombre de prés-
tecs ens ajudaràn a saber-ho). En cas contrari, es pot valorar posar un filtre als resultats del 
cercador, de cara a que només es mostrin a l’usuari interessat.

[21]  Llibres i còmics -- Audiollibres

El mateix que es comenta al paràgraf anterior.

[22]  Llibres i còmics -- Llistes

L’usuari ha de poder elaborar continguts, i fer llistes és una cosa que als humans en general 
ens agrada. A l’usuari que no sap ben bé què vol també li poden ser útils. Es pot fomentar 
la creació de llistes per part de l’usuari, tant en l’element Llibres i còmics com a Pel·lícules 
i sèries, Música, etc.). Les llistes que crea des del seu espai d’usuari poden ser públiques 
o privades; les públiques sortirien aquí. També poden fer llistes els bibliotecaris, i l’usuari 
decidirà quines vol veure. Com la majoria de continguts del web, aquestes llistes es poden 
valorar, recomanar, comentar, compartir...Una altra opció, per a no repetir tant Llistes a 
diversos ítems del menú, seria fer un ítem de menú que fos Llistes amb una classificació 
pròpia (Llibres i còmics, Música, Pel·lícules i sèries i Jocs), però només seria possible si es 
treuen del menú els ítems Aprèn, Viu i Participa, ja que si no el menú presenta massa ítems.
Una altra opció seria situar un ítem anomenat “Fes llistes” dins la secció Participa.
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[23] Diaris i revistes

Són formats poc explotats per les biblioteques en l’atenció a adolescents. En canvi, són 
consumidors potencials, especialment de revistes en línia; esports, moda i notícies poden 
ser atractius per ells. La classificació hauria de ser temàtica, i estar en un desplegable, igual 
que els gèneres literaris.

[24] Música

Els adolescents i joves en general són grans consumidors de música. Ja que hi ha tendèn-
cia a escoltar en streaming, s’hauria de potenciar aquest aspecte. Aquesta categoria conté 
les seccions:

•	 Gèneres
•	 Llistes

[25] Música -- Gèneres

La classificació hauria de ser per gèneres musicals, encara que aquí les etiquetes seran 
importants per identificar subgèneres emergents. 

[26] Música -- Llistes

En aquesta secció, el funcionament serà molt similar al de la resta de Llistes presents en les 
altres categories. Ha d’existir la possibilitat de connectar amb les llistes d’Spotify i iTunes, 
com a mínim (Grooveshark, malauradament, ha desaparegut al maig de 2015).

[27] Pel·lícules i sèries

En aquesta secció, l’organització serà molt similar a la de les altres categories: 

•	 Gèneres
•	 Llistes

Seria convenient poder filtrar per Pel·lícules o Sèries, encara que a un amant del gènere, 
per exemple, del terror, li agradaran tant unes com altres, i per tant una classificació per 
gènere inicial és adequada.

[28] Pel·lícules i sèries -- Gèneres

La classificació hauria de ser per gèneres cinematogràfics (les etiquetes, com ara Música, 
seran importants per identificar subgèneres emergents o més específics; per exemple, “ci-
nema suec independent”).
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[29]  Pel·lícules i sèries -- Llistes

En aquesta secció, el funcionament serà molt similar al de la resta de Llistes presents en 
les altres categories. 

[30]  Jocs

El terme Videojocs s’ha substituït per Jocs, ja que generalment a una biblioteca no hi ha jocs 
de taula (encara que seria possible organitzar sessions de jocs de taula, tot i que el material 
no estigui en préstec). Contindrà les següents seccions:

•	 Gèneres
•	 Plataformes
•	 Llistes

Els jocs tenen múltiples facetes, no només el gènere o la plataforma. Per exemple, el tipus 
de jugador (multijugador, dos jugadors, etc.) o el mode (primera persona, tercera persona, 
etc.). La seva recuperació es pot resoldre amb les etiquetes.

[31]  Jocs -- Gèneres

Els gèneres de videojocs no són tan temàtics com els llibres o les pel·lícules, i sovint venen 
determinats pel tipus d’interacció o objectiu. Es tracta de fer una classificació que a l’usuari 
li resulti familiar, i per tant es poden seguir models de llocs web especialitzats en jocs. Hi ha 
diverses classificacions, però una possible seria aquesta:

•	 Lluita
•	 Aventura
•	 Estratègia
•	 Simulació
•	 Rol
•	 Esports
•	 Musicals
•	 Lògica

[32]  Jocs -- Plataformes

En aquesta secció, l’usuari trobarà les diverses plataformes que pugui tenir el fons de les 
biblioteques (PC, PS4, Xbox360, Wii, etc.)

[33]  Jocs -- Llistes

En aquesta secció, el funcionament serà molt similar al de la resta de Llistes presents en 
les altres categories.
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[34] Aprèn

L’usuari trobarà tots aquells recursos relacionats amb l’aprenentatge:

•	 Recursos
•	 Sales d’estudi
•	 Formació

[35] Aprèn -- Recursos

Aquesta secció hauria de tenir una classificació temàtica. Els temes poden estar categorit-
zats seguint la CDU o bé seguint un altre esquema. En aquesta secció es poden incloure 
recursos no només relacionats amb temes d’estudi, sinó també amb altres temes que els 
puguin interessar (temes clau en adolescents). 

Els recursos, en diferents suports i formats (amb preferència pels recursos electrònics), han 
de poder ser etiquetats, valorats, comentats i compartits pels usuaris; si per exemple, un 
recurs té comentaris o valoració negativa, potser és interessant saber per què. També ha 
de presentar la valoració del personal bibliotecari, que farà de filtre i destacarà recursos de 
qualitat. No és convenient fer llargues llistes de recursos; sempre es pot remetre al catàleg. 
El motiu de no redirigir directament a catàleg i fer una sel·lecció prèvia és la gran quantitat 
d’informació que trobaran fent una cerca al catàleg (especialment en alguns temes, com la 
història), que els pot desorientar. 

Els recursos llistats poden ser interns o externs (especialment en el cas de recursos elec-
trònics, probablement n’hi haurà molts d’externs; en el cas del llibre imprès, es primarà el 
fons de la biblioteca).

[36] Aprèn -- Sales d’estudi

En aquesta secció, l’usuari trobarà la informació relativa a sales d’estudi. La ubicació de les 
sales d’estudis pot ser visualitzada en un mapa de Google Maps. A l’usuari adolescent li 
interessaran les sales d’estudi properes al seu domicili.

[37] Aprèn -- Formació

L’usuari ha de trobar en aquesta secció tota aquella informació relacionada amb la seva for-
mació: tallers, cursos, activitats formatives, etc. Hi ha recursos que podran estar en aquesta 
secció i a Recursos; per exemple, un curs sobre alguna competència exigida a l’educació 
reglada. Podria presentar diversos filtres: per àmbit, per preu/gratuïtat, etc. També pot ser un 
bon lloc per ubicar enllaços a entitats relacionades amb la formació.
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[38] Viu

Aquesta és una secció per a temes relacionats amb el món laboral i altres temàtiques rela-
cionades amb aspectes vitals. S’estructura en els apartats:

•	 Món laboral
•	 Entitats

[39]  Viu -- Món laboral

Els adolescents i joves en general poden tenir interès en accedir a informació sobre el món 
laboral. Es poden ubicar enllaços de recursos i entitats relacionades amb aquest àmbit, com 
per exemple borses de treball, Linkedin, etc.

[40]  Viu -- Entitats

L’usuari trobarà informació sobre entitats classificades per àmbit: vivenda, administració, 
temes “sensibles” (drogues, prevenció, sexualitat, etc.), associacionisme, entitats culturals, 
voluntariat, etc.

[41]  Participa 

Aquesta categoria (amb continguts que poden ser destacats a llocs privilegiats de la home) 
pretén animar l’usuari a participar en la vida de la biblioteca; també podria incloure una 
secció de voluntariat a la biblioteca (com el préstec a domicili), que no s’ha contemplat en 
aquesta proposta però s’ha de valorar. Conté les seccions:

•	 Clubs de lectura
•	 Fòrums
•	 Concursos
•	 Suggeriments i queixes
•	 Propostes de compra
•	 Propostes d’activitats

[42]  Participa -- Clubs de lectura

Se sitúa en primer lloc per ser una activitat molt important dins les biblioteques. Els clubs 
de lectura han demostrat ser un èxit com a activitat relacionada amb el foment de la lectura. 
L’usuari probablement cercarà clubs de lectura propers al seu domicili (això no vol dir que 
els cerqui a la seva biblioteca habitual, si en té; potser el club de lectura d’una biblioteca una 
mica més llunyana li interessa més, pels motius que siguin). L’Associació Lectura Fàcil ens 
ofereix una bona pràctica ubicant els clubs de lectura LF en un Google Maps:
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[43]  Participa -- Fòrums

Els fòrums poden estar tots junts en una secció o bé a la categoria específica de cada en-
titat (Llibres i còmics, Pel·lícules i sèries, Jocs...). Els fòrums amb gran quantitat de temes 
poden desorientar una mica a l’usuari, així que es suggereix que estiguin, almenys, classifi-
cats per entitats i que disposin d’un cercador intern. Han de comptar amb un moderador, ja 
que en cas contrari poden esdevenir caòtics. Aquesta figura del moderador ha d’intervenir 
el mínim possible.

[44]  Participa -- Concursos

Els concursos poden ser un punt fort del web. S’hauria de procurar que no tots tinguin a 
veure amb llibres i lectura, ja que es poden relacionar amb altres tipologies de fons de la 
biblioteca. D’aquesta manera, es pot atraure a usuaris que no són lectors (com aficionats 
al cinema, als videojocs, etc.). Els concursos originals poden esdevenir campanyes virals i 
tenir molt èxit d’audiència, aspecte molt positiu per al màrqueting de la biblioteca. Si només 
dissenyem concursos per a lectors consolidats, hi ha un sector ampli de la població adoles-
cent que no participarà. L’humor i la creativitat són bons recursos per a dissenyar concursos. 
Ja que part dels adolescents i joves d’avui dia presenten habilitats tecnològiques, es poden 
realitzar concursos que tinguin a veure amb audiovisuals i amb la creació artística, entre 
d’altres.
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Imatge 85. Mapa de Lectura Fàcil (font: Associació Lectura Fàcil).
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[45] Participa -- Suggeriments i queixes

En aquesta secció, com el seu nom indica, l’usuari podrà realitzar suggeriments i queixes 
que vulgui adreçar a la biblioteca. Per a propostes, se’ls adreçarà als apartats Propostes de 
compra i Propostes d’activitats. S’han de facilitar els mecanismes per a fer arribar aquesta 
informació a la biblioteca; els formularis llargs no seran una bona opció.

[46]  Participa -- Propostes de compra

Aquesta secció no s’ha inclòs a dins de Suggeriments i queixes a fi de destacar la possibili-
tat que l’usuari faci propostes de compra, una possibilitat desconeguda per a molts usuaris. 
S’ha de tenir present el feedback amb l’usuari que proposa; tant si la biblioteca compra com 
si no, l’usuari ha de rebre una resposta, i en cas de no haver comprat una explicació amable, 
comprensible i raonada (no del tipus “s’ha denegat la vostra proposta”). També s’ha de fer 
constar l’agraïment per haver participat. 

[47]  Participa -- Propostes d’activitats

En aquesta secció, l’usuari podrà realitzar propostes d’activitats: tallers, visites d’autors, 
exposicions, etc. Pot servir per detectar focus d’interessos entre el públic. Com a l’apartat 
anterior, en cas de no ser possible la proposta, l’usuari ha de rebre una resposta coherent. 
Encara que algunes de les activitats proposades poden no tenir el “nivell” desitjat de la 
biblioteca, es recomana que aquesta pugui ser un espai d’expressió real per al públic i no 
només adaptada als gustos de la biblioteca. Tant aquesta secció com l’anterior han de ser 
ben publicitades a fi d’arribar a l’usuari (de manera interna, des de la biblioteca, com exter-
na, per exemple en instituts; els centres educatius poden fer molt per a difondre el web de 
la biblioteca, com per exemple una sessió anual de mostra).

[48]  Vols rebre informació?

L’usuari es podrà apuntar en línia al butlletí de la biblioteca. Es recomana no emprar termes 
com “butlletí electrònic”, ja que no és prou explicatiu. Termes com “RSS” tampoc resulten 
familiars als adolescents. 

[49]  Renova el teu préstec

El servei nuclear de la biblioteca és el préstec. Per tant, aquest s’ha de veure reflectit a la 
home, facilitant a l’usuari el tràmit de la renovació. En cas de no estar registrat (necessari 
per fer la renovació), es demanarà la identificació a l’usuari, tot procurant que el procés si-
gui usable i còmode (per exemple, que després d’identificar-se no hagi de tornar a clicar a 
Renovar). 
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[50]  Concurs (o altres ítems per destacar)

Com ja s’ha comentat prèviament, la home ha de reservar un espai flexible on es puguin 
ubicar diferents reclams per a l’usuari, en funció de les necessitats de la biblioteca. 

[51]  L’Aparador

Aquesta secció serà exclusivament per a format vídeo. Actualment, el CBB ja compta amb 
una secció similar, anomenada “Vídeos”. Es podrà veure tant el vídeo en curs com els ante-
riors (accés a Històric; actualment no existeix la possibilitat), i estarà alimentada per vídeos 
dels usuaris. Aquesta secció pot ser alhora un concurs: els usuaris poden fer recomanaci-
ons del fons, parlar de la biblioteca o d’altres equipaments culturals, etc.

[52]  Agenda: està passant!

Aquesta secció conté informació sobre les activitats d’oci i culturals que hi ha a la ciutat, tant 
de les biblioteques de Barcelona com entitats externes; hi ha llocs web que proporcionen 
dades sobre aquests temes, com agendes culturals i d’entitats. L’Agenda pot ser un punt 
fort del web, oferint informació d’interès per a adolescents i joves. No només s’ha d’oferir 
informació cultural “seriosa” (exposicions, conferències...), sinó també informació cultural 
relacionada amb aspectes propers al col·lectiu: concerts, activitats esportives, etc. Ha de 
proporcionar filtres per lloc (Google Maps), àmbit o tema, data, etc.

[53]  El Bloc: Bibarnabloc

Hi ha usuaris que no saben què és Bibarnabloc; donada la seva importància i èxit en el 
foment de la lectura i la dinamització de la col·lecció, ha d’estar destacat a la home. Es man-
tindrà, per tant, el widget que té actualment el web del CBB on es veu l’última publicació 
de Bibarnabloc. Seria adient que es mostrés directament el contingut de la secció Joves 
del bloc, ja que continguts per adults o infants no els resultaran tant interessants com els 
específics sobre fons juvenil.

[54]  Què llegeixes?

Totes les iniciatives que es facin al voltant del foment de la lectura haurien d’estar reflectides 
de manera ben visible a la home, per coherència amb els objectius de l’entitat. Com el Què 
llegeixes té tres nivells per edat, proposem ubicar només els dos que engloben el públic 
adolescent/juvenil. 

[55]  Altres destacats

En aquesta secció (que no tindrà aquest nom, sinó el que pertoqui), es podran ubicar els 
continguts que l’entitat vulgui destacar (per exemple, l’app del CBB, e-books que es poden 
tocar, etc).
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[56] Segueix-nos

En aquesta secció s’ubicaran els widgets de xarxes socials: Facebook i Twitter.

[57]  El més vist

En aquesta secció, l’usuari podrà veure quins han estat els ítems més vistos; d’aquesta 
manera, si és un usuari que entra sense objectiu de cerca, tindrà a la vista allò que més ha 
triomfat al web. 

[58]  El més comentat

L’usuari adolescent pot ser molt xafarder: donem-li eines per xafardejar els ítems més co-
mentats, potser s’anima a participar en el debat!

[59]  Peu (footer)

En aquesta secció, s’ubicaran els continguts típics dels peus de lloc web: entitat, any, avís 
legal, mapa web i accessibilitat.
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S’ha creat una imatge senzilla i una mica neutra (com ja s’ha comentat, no s’ha realitzat 
un disseny definitiu adreçat a adolescents, ja que caldria un treball més extens), on han de 
destacar els continguts. S’ha d’anar amb compte amb l’ús de determinats elements gràfics, 
tenint presents les diferents tribus urbanes; per exemple, no tots els adolescents es senten 
identificats amb el graffiti. Per altra banda, ens adrecem a un col·lectiu molt heterogeni, amb 
diferències d’edat, sexe, estatus socioeconòmic, nivell cultural, habilitats tecnològiques, 
graus de capacitat/discapacitat, etc. 

En general, es seguiran les indicacions faciltades a l’apartat 3. Recull de bones pràctiques, 
exceptuant aquells casos en els quals l’expert en usabilitat (UX) recomani altra opció..

El disseny haurà de ser adaptatiu (responsive); en lloc de crear una versió del web per a 
desktop i una per a mòbil, se’n crearà només una que s’adapti a tots els dispositius (mòbil, 
tauleta, pc..). El disseny responsive permet reduïr el temps de desenvolupament i augmenta 
la viralitat dels continguts, ja que es poden compartir amb més facilitat. Google recomana 
actualment aquesta pràctica, aspecte que influirà en el posicionament del lloc. Tot i així, re-
comanem la valoració d’aquest punt, ja que prèviament a prendre aquesta decisió s’haurà 
de comprovar el tràfic de mòbil que hi ha al web (és a dir, si els nostres usuaris accedeixen 
des de mòbil o no). La sobrecàrrega d’elements innecessaris  a la plana dificulta el disseny 
responsive, així que es recomana que el web tingui només els continguts indipensables, 
evitant molts elements decoratius. 

Hi ha comportaments i funcionalitats que s’han d’analitzar en cas de fer un web responsive. 
Per exemple, la interfície gràfica central de la proposta on apareixen les novetats (cover 
flow) s’haurà de valorar en cas d’accés des de mòbil, doncs pot haver-hi mòbils que no ho 
suportin i tinguin problemes de càrrega; l’experiència d’usuari no seria agradable si l’ele-
ment central de la plana d’inici es visualitzés malament. Per altra banda, s’haurien de poder 
passar les imatges amb el dit, sense barra de desplaçament, ja que el fet de clicar i arros-
segar pot ser incòmode per usuaris de mòbil. S’hauria de posar un sistema de visualització 
el més similar possible, per coherència amb l’accés web. En cas de no ser possible, es pot 
posar una galeria d’imatges amb tots els continguts del cover flow:
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Imatge 86. Imatge modificada a partir de: http://www.twospy.com/galleriffic/#1
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En aquest apartat, es comenten altres aspectes a tenir en compte en relació a l’accessibili-
tat del lloc i el seu posicionament web, en el cas concret del projecte del CBB.

Quant a nivell d’accessibilitat, serà necessari com a mínim el nivell A proposat a les pautes 
d’accessibilitat WCAG que estableix la WAI (Web Accessibility Initiative, desenvolupat pel 
W3C). Algunes de les recomanacions que s’han indicat en aquest treball estan enfocades a 
acomplir aquest nivell A, n’esmentem les més importants:

•	 Tipografies fàcilment llegibles
•	 Nivell de contrast adequat
•	 Alternatives per a continguts sonors i visuals. Incoporació de subtítols si escau
•	 Inclusió de les etiquetes <alt>, <title> i <description>
•	 Comprensió dels continguts sense la informació de color
•	 Ús d’estils
•	 Identificació de l’idioma
•	 Ús adequat de taules
•	 Correcta visualització en els navegadors i sistemes operatius més emprats
•	 Assegurar el control de l’usuari en elements mòbils, si n’hi ha
•	 Assegurar l’accessibilitat d’objectes incrustats (per exemple, Flash)
•	 Proporcionar elements d’orientació i control a l’usuari, així com una navegació sen-

zilla i clara
•	 Evitar la inclusió de formularis el màxim possible
•	 Evitar imatges o animacions mòbils
•	 Emprar un llenguatge comprensible per a diferents capacitats

La lectura i aplicació de les pautes que proporciona la WAI seran clau a l’hora d’assegurar 
l’accessibilitat del web.
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Segons indica Lluís Codina en el seu article “Factores críticos del posicionamiento en bus-
cadores”, hi ha estudis que estableixen que entre el 50 i el 70 % del tràfic que té un web 
prové dels motors de cerca (Nielsen, 2004; Valentine, 2007). Avui dia aquestes dades poden 
haver variat una mica, especialment degut al trànsit que generen les xarxes socials, però 
solen estar entre aquests percentatges. Per assegurar un bon posicionament del lloc, s’hau-
ran de seguir algunes pautes bàsiques:

•	 Generar contingut de qualitat
•	 Presentar una estructura adequada i lògica
•	 Actualització freqüent de continguts
•	 Existència de metadades (paraules clau, títol, descripció...)
•	 Presència de paraules clau al contingut del web i ús d’encapçalaments jeràrquic (h1, 

h2, h3, etc.). La distribució de les paraules clau ha de ser natural (sense repeticions 
forçades).

•	 Aconseguir que llocs de qualitat i amb elevat nombre de visites ens enllacin (enllaços 
d’entrada)

•	 Alta en principals motors de cerca, integrant el màxim nombre de planes a l’índex.
•	 URL amb presència de paraules clau (biblioteques, joves...)
•	 Ús de CSS, tot evitant frames
•	 Ús raonat de Flash i multimèdia

Altres aspectes concrets a tenir en compte en el cas del lloc web Joves del CBB:

•	 URL: Des del web de biblioteques de Barcelona, quan es clica a l’element al menú 
lateral esquerre etiquetat com Joves, l’URL canvia i passa de ser:
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques a ser:
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.73a4023622c4034fa0c5a0c5a
2ef8a0c/?vgnextoid=0f5431ece18f8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=
default&lang=ca_ES

Si manualment es canvia l’url i es posa “joves” (http://w110.bcn.cat/portal/site/Bibliote-
ques/joves), l’adreça redirigeix al web principal. Seria recomanable tenir un URL curt 
i descriptiu, com el que s’ha indicat. De fet, l’idoni seria el següent: 
http://www.bcn.cat/biblioteques/joves

•	 Validació: El lloc web ha d’estar validat per W3C i disminuïr errors de validació, força 
abundants actualment. L’ús d’HTML5 facilitarà la validació.

•	 Etiquetes alternate: per a tenir opció multilingüe, és necessària aquesta etiqueta, ja 
que indica les alternatives a la plana en diferents idiomes (ca, en, etc). 

•	 Etiquetes canonical: per a evitar continguts duplicats.
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En aquest apartat, es detallen els aspectes relacionats amb la implementació del lloc web:

•	 Fases i tasques
•	 Personal necessari
•	 Calendari
•	 Costos

No es comenten aspectes relacionats amb la difusió del lloc web ni amb el seu manteni-
ment; aquests són temes que augmentarien els costos, així que els detallats en aquest 
projecte són de caire aproximatiu i augmentarien un cop inclosos els costos de campanya 
inicial, difusió i manteniment. Tampoc estan inclosos els costos derivats dels estudis d’usu-
aris previs que s’haurien de realitzar en cas de dur a terme el projecte.

Detallem a continuació el personal necessari per dur a terme el projecte del CBB. 

•	  1 cap de projecte (project manager) amb sòlida capacitació en AI i UX
•	  2 desenvolupadors (1 front-end i 1 back-end)
•	  1 dissenyador web
•	  1 consultor màrqueeting digital

El desenvolupador front-end es dedicarà a les tasques relacionades amb HTML, CSS, ja-
vascript, interactivitat, etc. El desenvolupador back-end s’encarregarà de les tasques relati-
ves a configuració, programació, integració amb serveis (catàleg), etc. En projectes grans, 
es sol comptar amb un expert que UX i/o AI, a banda del project manager, però en aquest 
cas es pretén estalviar costos i s’intentarà comptar amb un perfil que inclogui les dues 
figures (project manager i expert en UX/AI). En cas que l’entitat pogués aportar personal 
especialitzat, no caldria contractar externs (per exemple, el consultor de màrqueting digital).

A banda, també s’ha de comptar amb la presència de:

•	 1 representant del client (product owner) que farà d’interlocutor entre el client i l’equip
•	 1 redactor de continguts (que pot ser algú de l’organització, per estalviar costos)
•	 1 traductor/revisor (que pot ser algú de l’organització, per estalviar costos)
•	 Usuaris per fer els tests
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6.9.2  Fases i tasques

En aquest apartat, es detallen les diferents fases que tindria el projecte i quines tasques 
anirien associades a cada tasca. Totes les fases inclouen reunions, tant internes (freqüents, 
de l’equip) com les que es realitzen amb el representant del client. S’han calculat per set-
manes, tenint en compte que la jornada és de 8 hores diàries, de dilluns a divendres (5 dies 
a la setmana).

El cap de projecte és una figura que està present a totes les fases; per exemple, encara que 
no desenvolupi, ha de controlar les tasques dels desenvolupadors. En el detall de la següent 
taula, doncs, s’han inclòs els professionals específics per a la tasca i no s’ha inclòs el cap de 
projecte, excepte en les tasques de les quals és protagonista (especialment la fase inicial).

FASE SETMANES TASQUES PERSONAL
Fase 1: 
Kick off

1 Comunicació de la proposta i presenta-
ció de l’equip

Tot l’equip

Planificació de les tasques i calendari Cap de projecte
Avaluació dels recursos necessaris Cap de projecte
Especificació de lliurables Cap de projecte,

Representant del 
client

Fase 2: 
Anàlisi i 
requisits

3 Anàlisi externa i interna Tot l’equip
Usuaris

Especificació de requisits funcionals i 
tècnics

Tot l’equip

Fase 3: 
Disseny

3 Disseny gràfic (inclou proposta de proto-
tips)

Dissenyador web

Anàlisi d’AI, UX i accessibilitat Cap de projecte
Usuaris

Fase 4:
Desenvo-
lupament 
i testeig

6 Infraestructura: Servidors, Base de da-
des, etc.

Desenvolupador
back-end

Configuració Desenvolupador
back-end

Desenvolupament i implementació del 
mòdul de Drupal (o el sistema triat)

Desenvolupador
back-end

Desenvolupament front-end: maquetació 
HTML, CSS, Javascript...

Desenvolupador
front-end

Taula 8. Fases, durada, tasques i personal necessari.
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FASE SETMANES TASQUES PERSONAL
Integració amb catàleg mitjaçant serveis 
o Base de dades

Desenvolupador 
back-end
Desenvolupador 
front-end

Back-end aplicació web Desenvolupador 
back-end

Primers tests i anàlisi de resultats (avalu-
ació i refinament). Redisseny si escau.

Tot l’equip
Usuaris

Migració de dades Desenvolupador 
back-end

Fase 5: 
Resultats

3 Elaboració dels prototips d’alta fidelitat i 
disseny definitiu

Dissenyador web

Introducció i revisió de continguts Redactor
Traductor/revisor

Correcció d’errors i validació. Proves + 
Quality (QA)

Tot l’equip
Usuaris

Presentació de resultats Tot l’equip
Representant del 
client
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A continuació, es mostra un diagrama de Gantt, que permet veure el solapament d’algunes 
fases. Per exemple, quan es tinguin els primers resultats de l’anàlisi, es pot començar a 
treballar en el disseny; quan el dissenyador web estigui treballant, els desenvolupadors ja 
poden estar fent la configuració i la integració amb el catàleg. El diagrama també permet 
apreciar com la fase 3. Disseny i la fase 4. Desenvolupament són de caire iteratiu; també 
la fase 5. Resultats (s’hauran de corregir errors de validació, per exemple), però en molta 
menor mesura.

Durant totes les fases s’intentarà:

•	 Implicar i motivar el client, l’equip i els usuaris
•	 La comprensió clara dels objectius i requeriments per part de tots els participants
•	 Treballar de manera iterativa, amb reunions de sincronització breus i freqüents

Aquestes característiques corresponen a la metodologia SCRUM, recomanada per projec-
tes dilatats en el temps (en aquest cas no ens atrevim a recomanar-la, ja que el projecte 
tampoc és de grans dimensions i en principi no requeriria revisió constant). Sí que esmen-
tem aquests punts donat que poden ser-hi presents encara que no s’apliqui la metodologia 
SCRUM en tot el projecte. Sobre el disseny del projecte i la implementació, s’han tingut en 
compte algunes de les recomanacions de la metodologia de disseny centrada en la persona 
Design Thinking que es van exposar a la Jornada professional “Nous usos de la biblioteca 
pública” (26/02/15, Barcelona). 

FASES Setmanes

1. Kick off

2. Anàlisi

3. Disseny

4. Desenvolupament

5. Resultats

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   

Taula 9. Diagrama de Gantt, en el qual s’aprecia la durada i el solapament de les fases.

http://www.diba.cat/documents/16060163/40381338/conclusions_jornades_nous_usos.pdf/0244405d-8837-47c9-9159-772d74df0bd6
http://www.diba.cat/documents/16060163/40381338/conclusions_jornades_nous_usos.pdf/0244405d-8837-47c9-9159-772d74df0bd6
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6.9.3  Costos

A continuació detallem el cost que tindria la implementació, contemplant costos directes i 
indirectes. No s’ha inclòs l’IVA en aquesta estimació. Els costos de personal s’han realitzat 
en base al preu/hora aproximat per tipologia. Quant a les hores treballades, s’observa que 
el còmput no correspon amb les hores totals del projecte; això és degut a que els membres 
de l’equip no treballen sempre a jornada completa, perquè sovint han d’esperar als resul-
tats de la fase prèvia. Les hores i el cost total s’han elaborat a partir de projectes reals de 
desenvolupament web, consultant a persones expertes en la matèria (caps de projecte i 
desenvolupadors).

Costos directes (personal)

Personal Hores Preu/hora Cost
Cap de projecte 120 35 € 5.250 €
Desenvolupador 
back-end

180 18 € 3.240 €

Desenvolupador 
front-end

180 18 € 3.240 €

Consultor en màr-
queting digital

16 25 € 400 €

Dissenyador web 80 18 € 1.440 €

TOTAL 13.570 €

Altres costos directes

Concepte Preu
Mòdul Drupal -- (Gratuït)
Servidor -- (el del CBB)
Impressora làser 120 €
Material fungible (paper, tintes, etc.) 150  €

SUBTOTAL 270  €
Costos imprevistos (+ 8%) 21,6 €

TOTAL 291,6 € 

Taula 10. Costos directes (personal).

Taula 11. Altres costos directes.



Llocs web de biblioteques per adolescents: 
recull de bones pràctiques, anàlisi de referents i proposta per al Consorci de Biblioteques de Barcelona

180

Costos indirectes

Es mostren els costos indirectes, però realment no s’inclouen al pressupost final, perquè en 
aquest cas, si es contractés personal extern com s’indica, aquestes despeses estan inclo-
ses al seu pressupost. De tota manera, els fem constar a mode d’exemple, en cas que el 
projecte requerís aquesta especificació. No s’inclouen dietes ni transport.

Concepte Preu
Manteniment equip informàtic (5 ordinadors) 100 €
Suministres (llum, Internet, telèfon i aigua) 200 €
Lloguer instal·lacions 1500 €

SUBTOTAL 1800  €
Costos imprevistos (+ 8%) 144 €

TOTAL 1.944 € 

Cost total de la implementació

Es mostren els costos indirectes, però realment no s’inclouen al pressupost final, perquè en 
aquest cas, si es contractés personal extern com s’indica, aquests gastos estan inclosos al 
seu pressupost. De tota manera, els fem constar a mode d’exemple, en cas que el projecte 
requerís aquesta especificació. No s’inclouen dietes ni transport.

Concepte Preu
Personal 13.570 €
Costos directes 291,6 €

SUBTOTAL 13.861,6 €
Costos imprevistos (+ 8%) 1.109 €

TOTAL 14.971 €

Taula 12. Costos indirectes

Taula 13. Cost total de la implementació
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En aquest apartat, es mostren els prototips (wireframes) de les següents planes:

•	 Inici (opció 1)
•	 Inici (opció 2)
•	 Categoria llibres
•	 Resultat cerca
•	 Registre (llibre)

Les pantalles d’inici són prototips, elaborats amb el programa de prototipat Mockflow; en 
canvi, el disseny de la categoria, el resultat de cerca i el registre es mostren amb wireframe 
d’alta resolució (gairebé disseny final) fets amb el programa InDesign, amb vista a que el 
lector tingui una idea més real de la proposta. El disseny final, com ja s’ha comentat prèvi-
ament, requereix un treball més extens i proves amb usuaris reals, així com l’experiència 
d’un dissenyador web.

Tant aquesta pantalla d’inici com la següent (opció 2) s’han dividit en dues parts per tal 
que s’aprecii bé el detall; són planes, com es veu, amb scroll (una menys que l’altre). S’ha 
procurat que no sigui excessiu, ja que es considera que els adolescents no tenen problema 
amb l’scroll com els infants, i el volum d’informació que es vol ubicar a la plana d’inici obli-
ga a posar-ne. D’altra manera, hi hauria molts continguts que no serien tan visibles, i en el 
cas de l’usuari adolescent és necessari atraure la seva atenció cap als continguts variats 
que ofereix el lloc web. Les zones i els elements són els mateixos a ambdues opcions; úni-
cament canvia la seva disposició, oferint una opció amb lateral i una altra opció sense. Els 
prototips de les dues opcions s’han situat en dues planes cadascuna, ja que en una sola no 
s’apreciava bé el detall dels ítems.
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6.10  Prototipat

6.10.1  Inici (opció 1)
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Imatge 87. Part superior de la plana d’inici - Opció 1.
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Imatge 88. Part inferior de la plana d’inici - Opció 1.
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Elements

1. Menú Ajuntament de Barcelona
2. Logotip Biblioteques de Barcelona
3. Logotip secció Joves
4. Imatge (fotografia) de joves a la biblioteca. Pot ser dinàmica o fixe.
5. Icones de xarxes socials
6. Selector d’idioma
7. Registre (loguin)
8. Menú principal
9. Cercador
10. Ajuda
11. Novetats (Llibres i còmics, Música, Pel·lícules i sèries i Jocs)
12. Ítems de Novetats
13. Zona de continguts variables
14. Widgets de xarxes socials
15. El més vist i el més comentat
16. Webs amics
17. Peu (footer)
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Imatge 89. Part superior de la plana d’inici - Opció 2.

6.10.2  Inici (opció 2)
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Imatge 90. Part inferior de la plana d’inici - Opció 2.
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Elements

1. Menú Ajuntament de Barcelona
2. Logotip Biblioteques de Barcelona
3. Logotip secció Joves
4. Imatge (fotografia) de joves a la biblioteca. Pot ser dinàmica o fixe.
5. Icones de xarxes socials
6. Selector d’idioma
7. Registre (loguin)
8. Menú principal
9. Cercador
10. Ajuda
11. Novetats (Llibres i còmics, Música, Pel·lícules i sèries i Jocs)
12. Ítems de Novetats
13. Zona de continguts variables
14. Widgets de xarxes socials
15. El més vist i el més comentat
16. Webs amics
17. Peu (footer)
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Imatge 91. Categoria Llibres i còmics.

6.10.3  Categoria
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Imatge 92. Resultat de cerca (terme de cerca: “Zombies”, amb selecció a 
l’autocompletar de “Zombies -- llibres i còmics”.

6.10.4  Resultat de cerca
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Imatge 93. Registre de llibre (unitat mínima de granularitat).

6.10.5  Registre de llibre
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Aquest projecte tenia com a objectiu general elaborar una proposta de caire més pràctic 
que el presentat, centrada en la conceptualització del web Joves del Consorci de Bibliote-
ques de Barcelona. Un cop es va decidir l’objectiu i va començar la fase de documentació, 
la informació trobada relativa a adolescents era abundant, així com la relacionada amb 
biblioteques físiques i adolescents. S’han trobat algunes indicacions sobre continguts en 
webs de biblioteca per a joves. La informació relativa a arquitectura, disseny i usabilitat 
per adolescents va resultar molt escassa (a diferència de la mateixa informació relativa a 
infants). Sobre arquitectura, disseny i usabilitat en webs de biblioteques per a joves no s’ha 
trobat informació. Així que per a poder desenvolupar la part pràctica (la proposta) sobre una 
base real i fiable, s’ha elaborat el recull de bones pràctiques en webs de biblioteques per 
adolescents, establint una inexistent base teòrica. 

Esperem que aquesta part teòrica contribueixi (encara que sigui en petita mesura) a la 
investigació sobre aquest tema, en ser més específica que la informació existent fins ara 
en l’àmbit bibliotecari, i que pugui esdevenir una eina útil per al col·lectiu, però sobretot, 
esperem que reporti beneficis al col·lectiu usuari, els adolescents. No cal defensar aquí els 
beneficis que tenen les biblioteques per a la societat, per sobradament demostrats; el seu 
lloc web és una oportunitat de connectar amb el col·lectiu adolescent que els bibliotecaris 
no podem desaprofitar. 

Aquest establiment de les bases teòriques previ a l’elaboració de la part pràctica ha causat 
en bona part que la proposta tingui un grau de provisionalitat elevat, ja que és una proposta 
base que per motius d’extensió no s’ha pogut desenvolupar de manera més aprofundida. 

A nivell personal, com a bibliotecària i dissenyadora implicada en “la causa adolescent”, 
ha estat molt interessant poder realitzar aquest treball; la motivació ha estat un punt molt 
important, doncs, per a realitzar un treball que de vegades ha estat difícil, tenint en compte 
la manca de documentació específica. De ben segur que els coneixements adquirits resul-
taran útils en un futur no gaire llunyà.
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Les imatges de les persones que apareixen han estat extretes d’Internet, concretament de:

Clara: Freepik.com
Alícia: Dreamstime.com
Carlos: http://www.fotolog.com/dj_t3wa_shamanes/56452401/
Albert: http://rascontyg.appspot.com/
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