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0- ABSTRACT. 

Resum. 

L’objectiu d’aquest treball de final de grau és realitzar una aplicació per a mòbils i tauletes sobre les 

biblioteques de la Universitat de Barcelona (UB). Per tal de fer-ho s’ha utilitzat la metodologia del Disseny 

Centrat en l’Usuari (DCU) amb l’objectiu de crear una aplicació usable, accessible i satisfactòria per a 

l’usuari. 

Els passos a seguir han estat, primerament fer un estudi d’usuaris mitjançant entrevistes per veure les 

necessitats i les característiques d’aquests. Tot seguit, hem dissenyat una interfície usable i accessible en 

funció dels resultats extrets de l’anàlisi d’usuaris. Paral·lelament al disseny s’ha anat implementant mica 

en mica l’aplicació. Finalment s’ha realitzat un test d’usabilitat de l’aplicació amb l’objectiu d’observar el 

comportament i la facilitat amb que els usuaris reals utilitzen, naveguen, entenen i aprenen l’aplicació. 

Les funcionalitats i els requeriments d’aquesta aplicació han estat pactats i supervisats per la Unitat de 

Projectes del CRAI mentre que la Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting també ha donat el vist i plau a 

la interfície. L’Àrea de Tecnologies de la UB també ha estat present en el projecte determinant els 

requeriments de seguretat i de manteniment que haurà de tenir l’aplicació. Així doncs, les funcionalitats 

que té l’aplicació són les de buscar informació de les biblioteques com els horaris o l’adreça, 

geolocalitzar-se en un mapa per veure les biblioteques més properes i realitzar una consulta mitjançant 

un formulari al servei de Pregunta al Bibliotecari del CRAI. L’aplicació també permet realitzar consultes al 

catàleg i gestionar les accions del meu compte com ara reservar llibres o allargar el préstec. 

El projecte ha estat realitzat amb Phonegap amb l’objectiu que l’aplicació fos multiplataforma. Phonegap 

és un framework pel desenvolupament d’aplicacions mòbils que utilitza els llenguatges de JavaScript, 

HTML5 i CSS3. També s’han fet servir altres llenguatges com el php i l’ajax per enviar i rebre dades entre 

el servidor i l’aplicació.  

 

Resumen. 

El objetivo de este proyecto final de grado era realizar una aplicación para móviles y tabletas sobre las 

bibliotecas de la Universidad de Barcelona (UB). Para hacerlo se ha utilizado la metodología del Diseño 

Centrado en el Usuario (DCU) con el objetivo de crear una aplicación usable, accesible y satisfactoria 

para los usuarios. 

Los pasos a seguir han sido, en primer lugar hacer un estudio de usuarios mediante entrevistas para 

poder ver sus necesidades y características. A continuación, hemos diseñado una interface usable y 

accesible en función de los resultados extraídos del análisis de usuarios. Paralelamente al diseño, poco a 

poco se ha ido implementando la aplicación. Finalmente se ha realizado un test de usabilidad con el 

objetivo de observar el comportamiento y la facilidad con la que los usuarios reales utilizan, exploran, 

entienden y aprenden la aplicación. 

Las funcionalidades y los requerimientos de esta aplicación han sido pactados y supervisados por la 

Unidad de Proyectos del CRAI, al mismo tiempo que la Unidad de Imagen Corporativa y Márquetin 

también ha dado su aprobación a la interface. El área de Tecnologías de la UB también ha estado 

presente en el proyecto determinando los requerimientos de seguridad y de mantenimiento que deberá 

tener la aplicación. Así mismo, las funcionalidades que tiene la aplicación son las de buscar información 

como los horarios o la dirección, geolocalizarse en un mapa para ver las bibliotecas más cercanas y 

realizar una consulta a través de un formulario al servicio de Pregunta al Bibliotecario del CRAI. La 
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aplicación también permite realizar consultas al catálogo y gestionar las acciones de la cuenta personal 

como reservar libros o alargar el plazo de devolución. 

El proyecto se ha realizado con Phonegap con el objetivo que la aplicación sea multiplataforma. 

Phonegap es un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles que utiliza los lenguajes de 

JavaScript, HTML5 y CSS3. También se han utilizado otros lenguajes como php i ajax para enviar y 

recibir datos entre el servidor y la aplicación. 

 

Summary. 

The project’s objective is to develop a mobile and tablet application for the libraries of Universitat de 

Barcelona (UB). A user-centered design (UCD) method was adopted to create an application that users 

find accessible and satisfactory. 

The first step was a study of the potential users, their needs and cahracteristics through interviews. After 

that, we designed an interface usable and accessible at the same time, taking into account the results of 

the previous users’ analysis. The application was built as the design was being developed. Finally, we 

undertook a usability test for the application. The test aimed to observe the behaviour and the ease with 

which real users use, navigate and understand the application. 

The functionalities and requirements of the application were agreed and supervised by the CRAI Projects 

Unit, while UB’s Unit of Corporate Image and Marketing also approved the interface. UB’s Area of 

Technologies was also present during the project and it helped to determine security requirements and the 

maintenance that the application will require. 

The application allows users to look for practical information about the libraries, such as the opening times 

or the address. Users are able to geolocate the closest libraries in a map and to ask questions to CRAI’s 

Ask Your Librarian service. The interface includes the additional functionalities such as searching the 

libraries’ catalogues, making book reservations or extending the borrowing period through the users’ own 

personal account. 

The project was made using Phonegap, which allowed us to make the application multiplatform. 

Phonegap is a mobile application development framework that uses JavaScript, HTML5 and CSS3 

languages. Php and ajax languages were also used, especially to send an receive data between the 

server and the application. 
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1- INTRODUCCIÓ. 

1.1- Introducció i necessitats. 

Ens trobem en el moment àlgid de la tecnologia telefònica; el creixement i el desenvolupament de les 

tecnologies mòbils és constant i exponencial. Cada vegada hi ha més empreses i serveis que ofereixen 

aplicacions per a dispositius electrònics enfocades al seu mercat. 

Les webs estan passant a segon terme mentre que les aplicacions mòbils agafen cada vegada més 

força. Un estudi de l'International Data Corporation (IDC) de finals del 2013 preveia que a finals del 2013 

s’haurien venut mil milions de dispositius intel·ligents en tot el món, un 40% més que al 2012. Al 2017 la 

xifra podria arribar als 1.700 milions. 

La majoria dels usuaris estan substituint l'ordinador per la petita pantalla del mòbil, segons un estudi d'IAB 

Spain. Entenem doncs que les aplicacions mòbils s’estan convertint en el principal punt d’accés a 

Internet. 

Les biblioteques de les universitats mica en mica també estan començant a presentar els seus serveis en 

forma d’aplicació mòbil. És d’aquí on neix la motivació i les ganes de crear una aplicació per les 

biblioteques del CRAI de la UB. 

Aquest projecte sorgeix d’una reunió amb la Unitat de Projectes del CRAI en que se’ls va presentar la 

proposta de fer una aplicació mòbil com a Treball Final de Grau. En aquella reunió se’ls va explicar que 

l’objectiu era realitzar una aplicació basada en el Disseny Centrat en l’Usuari i també vam parlar una mica 

de les funcionalitats que hauria de tenir. Vam acordar que tot i que l’objectiu era trobar les funcionalitats 

de l’app mitjançant les necessitats dels usuaris aquesta havia de tenir uns mínims estandarditzats. 

Les funcionalitats que vam acordar són les següents: 

- Consultar informació bàsica de les biblioteques. 

o Horaris 

o Adreça 

o Informació de contacte 

- Geolocalització de les biblioteques 

o Trobar les biblioteques que quedin més a prop de la situació de l’usuari.  

- Consultar el catàleg del CRAI 

- Consultar el compte personal 

- Formulari/pregunta al bibliotecari 

- Enllaç al CRAI 2.0 

A part de les funcionalitats també es va acordar que l’aplicació estaria en dos idiomes (Català i Castellà) i 

que la interfície gràfica hauria de complir uns estandards que més endavant, en els apartats 

corresponents es detallen. 

Així amb aquest projecte s’ha pogut viure un desenvolupament molt real, en el que es donava molta 

importància a les exigències del client i els requeriments corporatius. 
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1.1- Àmbit del projecte 

Situem aquest projecte final de grau en l’àrea d’investigació dels Factors Humans i la Computació. La 

interacció persona ordinador (IPO) és el camp que estudia l’intercanvi d’informació i la realització de 

tasques entre les persones i la computació mitjançant un software. L’objectiu principal és que l’intercanvi 

esdevingui tant eficient com sigui possible, intentant minimitzar errors, incrementant la satisfacció i fent 

més productives les tasques que relacionen les persones amb els ordinadors. 

L’estudi i el disseny de la interacció entre l’home i la màquina és cada cop més important i va prenent més 

rellevància en els processos de desenvolupament dels productes. Actualment i en la majoria dels casos, 

el disseny de les interfícies d’usuari (IU) ocupa el 50% del desenvolupament total d’un producte. 

Una interfície mal dissenyada pot provocar frustració i insatisfacció, pèrdua de temps, de productivitat i 

d’eficiència. És per això que cal tenir en compte les característiques i les limitacions de les persones que 

la faran servir per tal d’adaptar la IU a les seves necessitats, fent-la el màxim d’usable possible. 

 

1.2- Usuaris als que va dirigida. 

Aquesta aplicació va dirigida principalment a quatre grups diferenciats. En primer lloc a tots els 

estudiants de la UB. Entenem aquest grup com tot el rang d’estudiants que la universitat abasta, des 

d’estudiants de grau, màster-doctorat, semipresencials fins a estudiants de màsters propis o de l’EIM. En 

segon lloc destaquem el conjunt del professorat de la UB, diferenciant en aquest cas, el professorat 

associat i el permanent, pels diferents requeriments respecte al servei de biblioteques. També 

diferenciem el PAS, el personal d’administració i serveis, que pot fer ús dels serveis de biblioteca com a 

usuari. Finalment podem diferenciar el conjunt que està format pel personal del CRAI com a principal 

òrgan administratiu de les biblioteques de la UB i responsable dels continguts i serveis oferts a l’app.  

Per concloure amb els usuaris als quals va dirigida l’aplicació és necessari diferenciar un parell de grups 

secundaris. Primerament diferenciem els exalumnes de la UB, és a dir, totes aquelles persones que han 

format en algun moment part de la UB i com a tal segueixen tenint accés a diferents serveis del CRAI, i un 

grup d’usuaris externs, estudiants, professors o  persones individuals que fan ús de les biblioteques de la 

UB però que d’altra banda no formen part de la UB. 

 



13 

 

Imatge 1: Classificació dels usuaris a qui va dirigida l'aplicació. 

 

1.3- Objectius generals i específics del projecte. 

Objectius generals. 

- Desenvolupar una aplicació multi plataforma per a les biblioteques del CRAI de la UB. 

- Dissenyar una interfície eficient, eficaç i satisfactòria pels usuaris. 

Objectius específics. 

- Realitzar un estudi d’usuaris per poder determinar les seves necessitats. 

- Dissenyar una interfície usable en funció de les necessitats dels usuaris. 

- Avaluar els resultats realitzant tests d’usabilitat i buscar millores en la interfície. 

- Desenvolupar una aplicació que compleixi els requeriments anteriors. 

- Desenvolupar una aplicació fàcil de mantenir en un futur. 

  

  

Usuaris aplicació 
CRAI UB 

Principals 

Alumnes UB 

Personal del 
CRAI 

Professorat de la 
UB 

Personal del PAS 

Secundaris 

Exalumnes de la 
UB 

Persones no 
vinculades a la 

UB 
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Disseny i 

implementaci

ó 

Avaluació i 

testing 

Investigació i 

anàlisi 

d’usuaris 

Imatge 2: Esquema model DCU 

1.4- Metodologia. 

L’aplicació està realitzada segons la filosofia del disseny centrat en l’usuari, DCU. El disseny centrat en 

l’usuari situa a l’usuari en el centre de tot el procés tenint-lo en compte en totes les fases del disseny. 

L’objectiu del DCU és crear productes que els usuaris trobin útils 

i usables; és a dir, que satisfacin les seves necessitats tenint en 

compte les seves característiques. 

És per això que el procés i les etapes o fases del procés són 

clau en el DCU ja que ens ajuden a tenir en compte les 

persones que faran servir el producte. Aquestes etapes es duen 

a terme de manera iterativa fins a aconseguir els objectius 

desitjats.  

De manera general podem identificar tres grans fases: 

 Investigació i anàlisi d’usuaris 

 Disseny 

 Avaluació 

Tal i com mostrem en la figura, l’aspecte iteratiu és una gran part del DCU, ja que no s’han de veure les 

tres fases com a independents sinó una successiva de l’anterior. És a dir que els resultats d’una fase 

s’han d’aplicar a la posterior. 

En els següents apartats explicarem cada fase i els resultats obtinguts detalladament.  
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2- INVESTIGACIÓ I ANÀLISI D’USUARIS. 
La investigació i l’anàlisi d’usuaris permet recopilar els requisits i les necessitats dels usuaris. És per això, 

que és una etapa clau en el procés del DCU. És important conèixer les necessitats, limitacions i desitjos 

per poder donar una resposta adequada. 

 

2.1- Característiques dels usuaris. 

Per tal de fer aquesta part del projecte vam entrevistar 18 persones, tres de cada tipus d’usuari. Les 

entrevistes es van realitzar durant les dues primeres setmanes del projecte, és a dir, a finals de setembre 

i a principis d’octubre. Es van entrevistar homes i dones d’edats diferents, i amb nivells d’estudis diferents 

per poder tenir una visió completa dels requeriments. 

En aquestes taules s’hi pot trobar l'anàlisi d'usuaris extret de les entrevistes que hem realitzat i que es 

troben a l’annex.  

Alumnes UB. 

Edat aproximada De 18 a 60. Majoritàriament entre els 18 i els 30. 

Gènere Femení i masculí. 

Limitacions físiques Poden o no poden tenir limitacions físiques per veure, comprendre 

o escoltar. 

Nivell educatiu Educació secundària finalitzada i cursant un nivell superior 

Experiència amb els dispositius 

electrònics i ordinadors 

Nivell superior o expert 

Motivació Força motivats amb la idea de trobar resposta a preguntes o a 

problemes difícils de resoldre amb la web del CRAI. 

Taula 1: Característiques dels alumnes de la UB 

 

Professorat de la UB. 

Edat aproximada Aproximadament entre els 30 i els 60. 

Gènere Femení i Masculí 

Limitacions físiques Poden o no poden tenir limitacions físiques relacionades amb la 

visió, la sordesa o la tremolor. 

Nivell educatiu Nivell educatiu superior. 

Experiència amb els dispositius 

electrònics i ordinadors 

Nivell usuari o expert. 

Motivació Força motivats amb la idea de tenir una eina per accedir al CRAI 

fàcilment. 

Taula 2: Característiques dels professors de la UB 

 

Personal del PAS. 

Edat aproximada Aproximadament entre els 30 i els 65 

Gènere Femení i masculí 

Limitacions físiques Poden o no poden tenir limitacions físiques relacionades amb la 
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visió, la sordesa o la tremolor. 

Nivell educatiu Superior 

Experiència amb els dispositius 

electrònics i ordinadors 

Majoritàriament nivell usuari 

Motivació Motivats amb la idea de tenir una aplicació del CRAI 

Taula 3: Característiques del Personal d’Administració i Serveis de la UB 

 

Personal del CRAI. 

Edat aproximada 30 als 50 anys aproximadament 

Gènere Femení i Masculí 

Limitacions físiques Poden o no poden tenir limitacions físiques per veure, comprendre 

o escoltar. 

Nivell educatiu Nivell educatiu superior 

Experiència amb els dispositius 

electrònics i ordinadors 

Nivell usuari o expert 

Motivació Molt motivats de cara a crear una eina que doni solució a una 

demanda dels usuaris. Es creu amb la necessitat vital de tenir una 

aplicació per un servei de biblioteques tan gran com el de la UB. 

Taula 4: Característiques del personal del CRAI de la UB 

 

Exalumnes de la UB 

Edat aproximada Entre 25 i 60 anys. 

Gènere Femení i masculí 

Limitacions físiques Poden o no poden tenir limitacions físiques relacionades amb la 

vista, la sordesa, la comprensió o la tremolor. 

Nivell educatiu Generalment nivell educatiu superior 

Experiència amb els dispositius 

electrònics i ordinadors 

Nivell d’usuari i expert 

Motivació Motivats sobretot amb la possibilitat de tenir un dispositiu pràctic 

on demanar i buscar llibres. 

Taula 5: Característiques dels exalumnes de la UB 

 

Persones no vinculades a la UB. 

Edat aproximada Totes les edats 

Gènere Femení i masculí 

Limitacions físiques Poden o no poden tenir limitacions físiques 

Nivell educatiu Nivell educatiu bàsic o superior. 

Experiència amb els dispositius 

electrònics i ordinadors 

Nivell bàsic, usuari o expert. 

Motivació Motivats de cara a poder saber informació de 

Taula 6: Característiques de les persones no vinculades a la UB 
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2.2- Personatges ficticis i usuaris. 

Els personatges ficticis representen un grup d’usuaris, se’ls dona un nom, unes característiques i uns 

objectius que ens serveixen per definir millor els usuaris. Es creen a partir de la síntesi de característiques 

recopilades en les entrevistes amb usuaris reals. 

Els escenaris són històries narratives sobre els usuaris, les seves tasques i el seu entorn. Des d’històries 

d’incidents fins a descripcions detallades de com l’usuari gestiona una necessitat, incloent els passos, les 

accions i els resultats obtinguts. 

Els tipus d’escenaris que podem trobar són: 

- Escenaris breus: històries breus que parlen de les situacions a les que els usuaris han 

d’enfrontar-se. No detallen com l’usuari fa la tasca. 

- Escenaris complets: inclouen detalls dels usuaris, entorn, objectius d’alt nivell, tasques i 

procediments. 

Nosaltres hem optat per fer un escenari complet per donar més detalls i més informació per poder 

visualitzar què necessita fer l’usuari, quins objectius vol aconseguir i com els pot aconseguir... 

 

 Alumnes UB. 

La Clàudia, en Pere i la Joana estudien la doble titulació de Física i Matemàtiques. Sovint els professos 

demanen que per a la propera sessió de problemes hagin fet un llistat d’exercicis. Com que a les 

biblioteques no poden anar-hi perquè no s’hi pot parlar i cada un viu a una punta diferent de Barcelona el 

que fan és demanar aules d’estudi. Per a fer-ho usen l’aplicació del mòbil. 

Tot i això no sempre troben aules a les facultats de física i matemàtiques però com que tenen moltes 

altres universitats a prop de la de física demanen una aula en alguna de les facultats de la zona 

universitària. 

Abans d’anar a l’aula d’estudi miren la bibliografia de l’assignatura per a poder demanar alguns llibres i 

poder fer els exercicis amb la documentació necessària, ho fan mitjançant el catàleg i després de 

reservar-los miren exactament on està la biblioteca on han reservat l’aula mitjançant la geolocalització. 

Finalment miren quan han de retornar els llibres per no tenir retard mitjançant l’opció del meu compte i 

apuntar-s’ho a l’agenda. 

Evidències extretes de les entrevistes: 

Els entrevistats remarquen la importància de reservar aules i llibres. També assenyalen que és important 

tenir una aplicació per consultar de manera ràpida i efectiva els horaris i la localització de les biblioteques 

ja que els horaris canvien sovint. 

 

Professorat de la UB. 

En Pep té 30 anys i està acabant el doctorat de Biologia a la UB, treballa com a professor associat, 

portant les pràctiques de laboratori. Per a realitzar la seva tesi ha hagut de fer un bon treball d’investigació 

de camp a l’estació científica de Hèlsinki. Ara, es troba en el punt de fer la memòria i tota la documentació 

de la investigació feta durant mesos a l’estació. Per a fer-ho necessitarà justificar ben detalladament cada 

apartat del treball escrit.  
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En Pep viu a Puigcerdà i la biblioteca que li queda més a prop és la municipal, així que va buscar llibres 

de referència per a justificar les seves investigacions. Allà troba diversos llibres que li són d’utilitat per a 

justificar alguns conceptes tot i que hi troba certes mancances en les explicacions. En Pep decideix 

buscar altres llibres i pensa en la biblioteca de Biologia de la UB. Quan arriba als ordinadors amb 

l’objectiu de poder obrir la web del CRAI i mirar el catàleg es troba que tots els ordinadors estan ocupats o 

fora de servei.  

Com que li corre una mica de pressa demanar els llibres decideix connectar el mòbil al wifi de la biblioteca 

i obrir l’aplicació del CRAI de la UB. Prem la pestanya de catàleg i tecleja la paraula “copèpodes”. Li 

surten diversos llibres que no havia trobat a la biblioteca del seu poble de manera que en reserva cinc i 

mira a quines biblioteques ha d’anar-los a buscar. Com que dues no sap on són, torna al menú principal i 

selecciona l’apartat d’informació de les biblioteques per poder mirar el lloc i l’horari d’obertura. 

Evidències extretes de els entrevistats: 

El professorat de la UB remarca en les entrevistes la importància de tenir una aplicació on els usuaris 

puguin consultar el catàleg i el compte així com els horaris de les biblioteques. 

Aquest grup destaca com a trets més importants poder consultar el catàleg, el meu compte i els horaris 

de les biblioteques. Deixa en segon terme el fet de poder consultar el CRAI 2.0 i la geolocalització. 

 

Personal del PAS. 

La Carme és una orientadora del Servei d’Atenció a l’Estudiant. Cada dilluns realitza un taller amb 

diferents estudiants per orientar-los sobre el seu futur professional. Com que la Carme és una persona 

molt inquieta i li agrada fer bé la seva feina, es passa les estones lliures documentant-se de les diferents 

opcions que tenen els estudiants de cara a les seves inquietuds. És per això que sovint consulta la petita 

biblioteca que té el SAE per trobar llibres que ajudin a buscar feina, com preparar el currículum , llibres 

que ensenyen mètodes per orientar als estudiants de la millor manera... 

Normalment, com que les hores al SAE es fan curtes i no donen per investigar gaire, agafa els llibres i 

se’ls emporta a casa per poder dedicar-hi una estona.  

La Carme no està familiaritzada amb la web del CRAI ja que no la fa servir gaire sovint. És per això que 

per allargar la data de tornada dels llibres obre l’aplicació del mòbil i ho fa mitjançant aquesta ja que li és 

més ràpid i senzill. 

Evidències extretes de les entrevistes: 

Els usuaris entrevistats remarquen la senzillesa que ha de tenir l’aplicació, la importància de poder fer les 

gestions que apareixen al web i la practicitat de poder-ho fer en qualsevol moment. 

 

Personal del CRAI. 

La Carme és una apassionada de la lectura i la investigació. Treballa a la biblioteca de Lletres de la 

central. Sempre li ha agradat llegir i investigar qualsevol tema, començant per un llibre de grafs, acabant 

per les diferents plantes de botànica i passant per la història dels egipcis. 

Quan té moments lliures a la feina fulleja els llibres que els usuaris retornen i sovint els reserva per llegir-

los millor a casa. 
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Normalment arriba a casa amb un nou carregament de llibres per llegir. Com que cada llibre té una data 

de retorn diferent obre el mòbil i l’aplicació del CRAI. Obre la funcionalitat del meu compte i amb un 

bolígraf a la mà apunta al calendari de la cuina (on hi apunta totes les coses importants) quan ha de 

retornar els llibres. 

Evidències extretes de les entrevistes: 

El personal del CRAI remarca en les entrevistes la necessitat de tenir una aplicació per a les biblioteques 

que permeti als usuaris realitzar les diferents tasques en qualsevol moment. 

Sobretot remarquen la importància de la gestió del compte personal per renovar, reservar, consultar les 

llistes etc. 

 

Exalumnes de la UB. 

La Paula té 26 anys, va acabar la carrera de Psicologia a la UB quan en tenia 22, com que no trobava 

feina de psicòloga va decidir agafar una feina que pogués compaginar amb altres estudis.  

Així doncs, va començar a estudiar Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Molts cops 

la  Paula va a estudiar a la biblioteca de lletres de la UB ja que necessita consultar moltes fonts de 

diferents llibres. Sovint li passa que va a buscar un llibre en particular i aquest ja ha estat sol·licitat 

anteriorment. Com que sempre va amunt i avall mai se’n recorda de mirar si el llibre està sol·licitat des de 

la web i com que viu a prop normalment passa per la biblioteca a fer-hi una ullada.  

Tot i això en setmanes d’entregues sempre es vol assegurar que els llibres que necessita pels seus 

treballs estiguin disponibles així que abans d’anar-hi i com que va una mica atrafegada obre l’aplicació 

des de l’autobús i consulta el catàleg per veure la disponibilitat de certs llibres.  

Evidències extretes de les entrevistes: 

Els exalumnes de la UB remarquen la necessitat de tenir una aplicació del CRAI però no tant per ells sinó 

pels alumnes actuals de la universitat. 

La majoria dels exalumnes voldrien una aplicació per a consultar el catàleg i els horaris de les 

biblioteques. 

 

Persones no vinculades a la UB. 

L’Anna viu al barri de  Les Corts de Barcelona, fa dos anys que estudia medicina a la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

Cada dia es desperta a les set del matí per anar a la Universitat on hi passa tot el dia entre classes 

teòriques i pràctiques. Arriba a les set a Barcelona i tot seguit va a dansa o a anglès; de manera que no 

arriba a casa fins les nou del vespre. Arriba ben cansada i directament va a sopar amb la seva família i 

després es queda fent petar la xerrada amb el seu germà. 

Els caps de setmana, com que durant la setmana no ha pogut estudiar ni avançar matèria de les 

assignatures de medicina va a la biblioteca. El problema és que la biblioteca de l’Autònoma està a una 

hora de casa seva així que cada dissabte l’Anna abans d’esmorzar i per no obrir l’ordinador obre 

l’aplicació de les biblioteques de la UB i mira la informació dels horaris i quina biblioteca li va millor anar. 
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Així doncs, un cop ben esmorzada es disposa a anar a la biblioteca que li queda més a prop de casa 

seva. 

Evidències extretes de les entrevistes: 

Les persones no vinculades a la Universitat de Barcelona remarquen que pel que farien servir més 

l’aplicació seria per consultar els horaris i la localització de les biblioteques. El catàleg per a realitzar 

préstecs interbibliotecaris seria la segona i última utilitat que els usuaris valoren més. 

 

2.3- Anàlisi de tasques. 

Per saber com estructurar l’aplicació cal saber què necessita fer i quins objectius vol aconseguir l’usuari. 

Mitjançant les entrevistes prèviament comentades hem extret aquesta informació referent a l’anàlisi de 

tasques. 

 

Tasca 1: Informació de les biblioteques 

Descripció: l’usuari vol buscar informació de les biblioteques, com els horaris, la localització, telèfons, 

xarxes socials... 

Precondicions: saber el nom de la biblioteca que es vol buscar informació.  

Subtasques: 

- Seleccionar el botó d’informació. 

- Seleccionar la biblioteca de la qual es busca la informació. 

 

Tasca 2: Geolocalització 

Descripció: l’usuari vol saber quina o quines biblioteques té més a prop. 

Precondicions: tenir una ubicació. 

Subtasques:  

- Seleccionar el botó de geolocalització 

- Seleccionar la biblioteca  

- Seguir una ruta per trobar el camí. 

 

Tasca 3: Pregunta al bibliotecari 

Descripció: poder enviar preguntes al servei de biblioteques del CRAI. 

Precondicions: tenir una pregunta per a realitzar al servei de Pregunta al Bibliotecari. 

Subtasques:  

- Seleccionar l’opció de Preguntar al Bibliotecari 

- Omplir els diferents camps del formulari. 

- Prémer el botó d’enviar. 
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Tasca 4: Catàleg. 

Descripció: l’usuari vol consultar el catàleg del CRAI 

Precondicions: tenir una consulta pel catàleg (matèria, títol de llibre, autor...) 

Subtasques: 

- Seleccionar el botó de cerca del catàleg. 

- Mitjançant la cerca bàsica o la cerca avançada, omplir els paràmetres sol·licitats i fer la cerca. 

- Prémer el botó de cerca i observar els resultats. 

 

Tasca 5: El meu compte. 

Descripció: l’usuari vol accedir al seu compte personal per realitzar diferents gestions. 

Precondicions: disposar de codi d’usuari i contrasenya i tenir la necessitat de realitzar alguna gestió amb 

el compte personal. 

Subtasques: 

- Seleccionar el botó del meu compte. 

- Registrar-se mitjançant el formulari d’accés. 

- Seleccionar les diferents opcions que permet realitzar el meu compte.  
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2.4- Objectius d’usabilitat. 

La usabilitat és la facilitat amb que els usuaris interactuen per aconseguir un objectiu determinat. Així 

doncs, l’objectiu general és que la nostra aplicació 

tingui les següents característiques per a ser el 

màxim d’usable possible 

La usabilitat és important perquè: 

- Permet realitzar les tasques amb més 

eficàcia, és a dir, destinar menys temps a 

la realització d’una tasca. 

- Fa que es pugui aprendre millor el 

funcionament. I que aquest aprenentatge 

duri més temps en la memòria de l’usuari. 

- Redueix els errors comesos pels usuaris 

augmentant així la seva satisfacció i 

millorant l’experiència global del lloc. 

 Tal i com podem veure en la imatge superior els 

principis de la usabilitat són: 

- L’eficàcia: com es completa i es precisa el treball o l’objectiu a assolir. 

- L’eficiència: com de ràpid es pot completar aquest objectiu. 

- Fàcil d’aprendre: aconseguir que la interfície sigui fàcil d’aprendre pels usuaris nous i fàcil de 

recordar pels usuaris antics. 

- Errors: evitar que l’usuari realitzi algun error en la interacció amb l’aplicació. 

- Ús agradable: aconseguir que la interfície sigui d’us agradable per a l’usuari perquè aquest es 

senti satisfet en la seva interacció. 

Cal recordar que no tots els principis són igual d’importants per a totes les classes d’usuaris i per a totes 

les aplicacions. És per això que a continuació, desglossem els requeriments d’usabilitat que volem 

assegurar amb cada tasca. 

 

Tasca 1: Informació de les biblioteques. 

La cerca d’informació ha de ser eficient per a l’usuari, ja que aquest necessita trobar la informació d’una 

manera ràpida i senzilla. Segons la majoria dels alumnes entrevistats trobar la informació dels horaris de 

les biblioteques costa una estona de navegació per la web i destaquen la importància de fer-ho de 

manera ràpida. També ha de ser fàcil d’aprendre per a realitzar-ho de manera automàtica les següents 

vegades. 

 

Tasca 2: Geolocalització. 

En la tasca de geolocalització hem de garantir que no es produeixi cap error ja que hem de localitzar a 

l’usuari i mostrar totes les biblioteques al mapa. L’aplicació ha d’evitar qualsevol error de localització per 

no crear frustració a l’usuari. Ha de ser eficaç, per assegurar a l’usuari l’exactitud i la precisió demanada. 

Imatge 3: Objectius d’usabilitat 
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Tasca 3: Pregunta al bibliotecari. 

Aquesta tasca haurà de ser d’ús agradable i satisfactòria per a l’usuari ja que hi haurà força informació i 

camps a omplir. Haurem de minimitzar al màxim possible els errors que puguin succeir mitjançant una 

bona organització de la interfície i un bon feedback amb l’usuari. 

 

Tasca 4: Catàleg. 

Aquesta tasca ha de ser efectiva ja que ha de retornar a l’usuari els elements de la cerca realitzada. La 

tasca haurà de ser d’ús agradable i satisfactori ja que hi haurà molta informació a mostrar. 

 

Tasca 5: Accedir al meu compte. 

La tasca d’accedir al compte personal haurà de ser eficient i fàcil d’aprendre ja que és una tasca que 

l’usuari farà força sovint. Haurem d’intentar evitar errors per no causar frustració a l’usuari. 

 

2.5- Anàlisi de competència  

En aquest apartat farem un estudi de competència per veure quines funcionalitats ofereixen aplicacions 

semblants a la nostra. També ens servirà per a determinar fonts d’inspiració per a la nostra aplicació. Per 

a fer-ho hem utilitzat les aplicacions de les universitats de Glasgow, Indianapolis, UPC, UAB i UPF. 

UIPUI UL (http://m.ulib.iupui.edu/) : és l’aplicació de la biblioteca de la universitat d’Indianàpolis. Ofereix 

moltes funcionalitats tal i com podem veure en la taula inferior. Aquesta aplicació mostra la informació 

d’una sola biblioteca de manera que l’estructura que han seguit és molt fàcil d’entendre. Mostra 

funcionalitats interessants com el mapa de Wireless i els ordinadors disponibles. També una base de 

dades amb els diferents bibliotecaris que es poden trobar i el seu contacte. Una funcionalitat que no 

presenta i que nosaltres pensem que és important és el fet de poder accedir al compte personal per fer 

gestions. 

 

Imatge 4: Index de l’interfície de la biblioteca d’Indianàpolis. 
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University of Glasgow Library (http://www.gla.ac.uk/services/library/mobile/): és l’aplicació de la universitat 

de Glasgow. Aquesta aplicació presenta funcionalitats semblants a les nostres. El tret més interessant 

que hi podem trobar és que hi ha un cercador d’exàmens. La universitat de Glasgow només té una 

biblioteca i, com en el cas de l’aplicació d’Indianàpolis, l’estructura és molt senzilla. Tot i això una 

funcionalitat important com la de buscar els horaris de la biblioteca la presenten al final de tot i amb un 

nom i amb una imatge que no indica clarament la seva funcionalitat. 

 

Imatge 5: Inici de l’aplicació de la biblioteca de la Universitat de Glasgow 

Les aplicacions de Indianàpolis i Glasgow es presenten amb un disseny força semblant. Ambdues en 

obrir-se mostren un llistat amb les diferents funcionalitats a escollir. Les icones en els títols faciliten 

l’accés i la comprensió. En el cas de la Universitat de Glasgow no passa tant ja que utilitza icones que no 

s’adeqüen cent per cent a la funcionalitat del botó. 

 

Biblioteca UPC rector Gabriel Ferrater (http://m.bibliotecnica.upc.edu/home/index.php?Biblioteca=BRGF) : 

l’aplicació de la biblioteca de la UPC també presenta moltes funcionalitats. Podem diferenciar el mapa 

d’ordinadors com a la d’Indianàpolis i l’accés al campus virtual de la UPC. 

Aquesta aplicació és per totes les biblioteques de la UPC. La manera en que ho han estructurat costa una 

mica d’entendre, ja que en obrir l’aplicació es veu només la informació d’una biblioteca. Si es selecciona 

el botó de geolocalització es pot seleccionar una biblioteca dins del llistat del total i aleshores la 

informació dels horaris i localització canvia mentre que la resta de funcionalitats queden fixes. Els passos 

que s’han de seguir per poder veure la informació d’una biblioteca podrien ser menys si s’estructurés 

d’una altra manera. Tot i així els usuaris que només facin servir una biblioteca poden veure reduït el 

temps de cerca en el cas que la biblioteca seleccionada quedi guardada en memòria. 

D’aquesta aplicació també destaquem la manera que tenen d’estructurar els horaris. És molt visual ja que 

ho fan mensualment i amb colors de manera que és molt fàcil veure quins horaris i quins dies estarà 

oberta. Tot i això, i basant-nos en l’argument anterior, si es desitja buscar horaris de totes les biblioteques 

els passos per aconseguir-ho seran molt llargs. 
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L’estructura d’aquesta aplicació també és força clara tot i que han apostat per un disseny una mica 

diferent. Han decidit estructurar-ho en forma de botons, però aquests són de diferents mides i colors i en 

alguns casos pot comportar confusió. El botó per seleccionar la biblioteca crea incertesa ja que aquest 

botó té la icona de geolocalitzar. 

   

Imatge 6: Inici de l’aplicació de la 
UPC. 

Imatge 7: Menú per seleccionar la 
biblioteca. 

Imatge 8: Consulta d’horaris de la 
UPC. 

 

UAB (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uab): l’aplicació de la UAB és la més senzilla. No 

mostra informació de les biblioteques, és a dir, senzillament fa la funcionalitat de catàleg. L’aplicació 

permet buscar llibres en el catàleg, guardar-los o escanejar-los amb el codi QR. L’aplicació també permet 

entrar al compte personal. 

L’estructura és senzilla i fàcil d’entendre ja que amb un menú superior distribueixen les quatre 

funcionalitats que pot realitzar l’aplicació. 

 

Imatge 9: Inici de l’aplicació del catàleg de la UAB 

 

UPF (http://www.upf.edu/bibtic/es/m/): Aquesta aplicació també és molt completa no presenta cap 

funcionalitat que no s’hagi esmentat abans però l’estructura que segueix, tot i mostrar informació de totes 

les biblioteques de la UPF, és molt clara i entenedora. En la taula inferior es pot veure les funcionalitats 

que ofereix. L’aplicació està estructurada de manera diferent a les anteriors. Presenta botons amb icones 

i un text inferior per poder determinar la funcionalitat a realitzar. En l’estructura interior podem veure la 

informació dividida per a cada biblioteca de manera que és fàcil identificar allò que cerquem.  

http://www.upf.edu/bibtic/es/m/
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Imatge 10: Inici de l’aplicació de la UPF Imatge 11: Selecció d’informació de cada biblioteca 
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Consultar horaris • • • •  • 

Localització de la biblioteca • •  •   

Preguntar al bibliotecari • •  •   

Troba el teu bibliotecari  •     

Mapa d’ordinadors  • • •  • 

Consultar les col·leccions • • •  • • 

Novetats i esdeveniments  •    • 

Mapa de wireless  •     

Personal de la biblioteca  •  •  • 

Formulari de feedback  •     

Reserva sales de treball • •  •   

Enllaç a la web de la biblioteca  •  •  • 

Enllaç a la web de la universitat  •     

Troba exemplars d’exàmens   •    

El meu compte bibliotecari •  • • • • 

Ajuda   •    

Google +   •    

Mail   • •   

Campus virtual    •   

Escanejar codis QR     •  

Flickr      • 

Youtube      • 

Facebook • • •   • 

Twitter • • •   • 

Foursquare  •     

Taula 7: Taula de comparació entre les diferents biblioteques. 
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3- DISSENY I DESENVOLUPAMENT 
En aquest apartat de la memòria s’explica tot el procés de disseny i desenvolupament de l’aplicació. 

Aquest apartat correspon a la segona fase del Disseny Centrat en l’Usuari. 

 

3.1- Disseny prototip i prototip amb fluid ui. 

Per abordar el desenvolupament de l’aplicació s’han generat dues propostes de disseny. L’objectiu de 

tenir-ne dues és poder analitzar les característiques d’usabilitat de cada un i poder decidir el més adequat 

per a les tasques que es volen realitzar. 

Els dos dissenys proposats són molt semblants, principalment es diferencien en les pantalles principals 

on es distribueixen les diferents funcionalitats de l’aplicació.  

El primer disseny es basa en una composició de botons i el segon en un llistat amb les funcions que 

poden realitzar. 

  

Imatge 12: Proposta index app 1   Imatge 13: Proposta index app 2  

 

Finalment ens hem decantat pel primer disseny ja que mitjançant els botons amb imatges podem 

identificar millor la funcionalitat a realitzar. Això ajudarà a l’usuari a realitzar la tasca de manera més 

efectiva, la imatge també ajudarà a l’usuari a recordar la funcionalitat de cara a futures ocasions. 

En l’apartat de geolocalització es mostra un mapa amb la senyalització de les diferents biblioteques. 

També es mostra un botó que situarà la localització de l’usuari. El botó el situem just a sota del mapa tal i 

com mostra la primera imatge ja que si ho fem com està en la segona imatge podem provocar errors ja 

que l’usuari taparia el contingut en intentar seleccionar el botó. 

Tampoc hem volgut posar els botons als laterals de la pantalla per poder tenir un mapa més ampli i amb 

més visibilitat. 
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Imatge 14: Proposta geolocalització 1  Imatge 15: Proposta geolocalització 2 

 

Pel que fa a la funcionalitat de pregunta al bibliotecari ens hem hagut de basar en els formularis 

predefinits que proposava el CRAI, ja que d’aquesta manera ells rebrien la mateixa informació que en els 

formularis web.  

Des del CRAI, en un inici es va demanar que s’implementés la funcionalitat del PaB tal i com està a la 

web. Actualment hi ha 6 formularis diferents, però vam pensar que seria molt enrevessat per a l’usuari 

saber des del mòbil quin havia d’omplir exactament en funció de les seves necessitats. És per això, que 

en un reunió posterior amb la Unitat de Projectes del CRAI els vam comentar la nostra opinió i vam idear 

un formulari únic. Aquest formulari té dos assumptes, en funció del primer assumpte escollit l’aplicació 

mostra diferents subassumptes que permeten definir millor el tema a l’usuari. Els altres camps que vam 

pactar eren els camps generals de tots els altres formularis com el nom, el missatge, el col·lectiu que 

forma part l’usuari etc.. 

El formulari l’hem estructurat de manera vertical, és a dir, un camp sota de l’altre seguint un ordre lògic 

per a l’usuari i per a la gestió del CRAI. 

 

Imatge 16: Proposta Pregunta al Bibliotecari 
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En l’apartat d’informació hem cregut que la millor manera d’estructurar tota la informació era fent una llista 

amb les diferents biblioteques tal i com es mostra en la següent figura. 

 

 

 

Imatge 17: Proposta consulta informació.  Imatge 18: Informació detallada 

 

Hem decidit estructurar-ho d’aquesta manera ja que hi ha moltes biblioteques i molta informació a mostrar 

per a cada una. Una alternativa va ser posar un seleccionador inicial per seleccionar la biblioteca i una 

vegada seleccionada, mostrar tota la informació per pantalla però calia fer més passos per arribar al 

resultat i ho vam descartar. 

 

Imatge 19: Segona proposta consulta informació. 

 

Finalment, pel que fa a les interfícies del meu compte i del catàleg ens hem hagut de basar-nos en les 

interfícies ja creades del webmòbil del CRAI. Des de l’àrea de Tecnologies de la UB i l’àrea de projectes 

del CRAI es va determinar que calia reutilitzar el codi ja creat per no duplicar codis amb la mateixa 

funcionalitat per tenir un millor manteniment dels diferents recursos.  
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Com que el disseny inicial presentava força problemes d’usabilitat, en aquest cas el desenvolupament ha 

passat per modificar l’estil del web mòbil i la seva estructura pensant en incorporar-lo a l’app dins un 

iframe de la millor manera possible. 

   

Imatge 20: Web mòbil catàleg  Imatge 21: Web mòbil de la cerca 
avançada 

Imatge 22: Web mòbil d’accés al 
meu compte 

 

3.2- Diagrames 

En aquest apartat es defineixen els següents diagrames UML que han servit per definir el sistema, 

detallar-ne les particularitats i documentar els processos que es segueixen. 

Diagrama de casos d’ús 

 

Imatge 23: Diagrama casos d’ús 
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Per tal d’idear el diagrama de casos d’ús el primer que hem fet ha estat diferenciar quins actors 

interaccionaran amb el sistema i quines accions podran fer.  

En primer lloc trobem l’actor “Usuari no identificat”, aquest podrà realitzar totes les accions que no 

requereixin estar registrat. Tal i com podem veure a la figura podrà buscar informació de les biblioteques, 

consultar el catàleg, realitzar una pregunta al servei PaB, consultar el CRAI 2.0 i geolocalitzar-se.  

El segon actor que definim hereta del primer, això vol dir que podrà realitzar totes les mateixes accions 

afegint-hi l’accés al compte personal del propi usuari. Per tal d’accedir-hi caldrà estar registrat mitjançant 

les claus d’accés. 

El fet que hi hagi diferents tipus d’actors no afecta la funcionalitat de l’aplicació, només que els cada tipus 

d’usuaris trobaran permisos diferents dins l’app com ara la funcionalitat del préstec o la reserva.  

En les següents taules definim els casos d’ús textuals. 

Cas d’ús textual: Informació de les biblioteques. 

Descripció: consultar informació de les biblioteques 

Actors: Usuari no identificat 

Precondicions: tenir accés a internet. 

Flux bàsic: 

1. A: L’usuari clica l’opció de veure informació sobre les biblioteques 

S: El sistema mostra el llistat de les diferents biblioteques 

2. A: L’usuari escull una biblioteca del llistat  

S: El sistema mostra la informació corresponent a aquesta biblioteca 

Flux alternatiu: 

      2a.   A: L’usuari no clica cap biblioteca i prem l’opció de retornar 

1. S: El sistema mostra el menú principal 

Postcondicions: L’usuari ha pogut visualitzar la informació  

Taula 8: Cas d’ús textual d’informació de les biblioteques. 

Cas d’ús textual: Geolocalització 

Descripció: Consultar les biblioteques que queden més a prop de la situació geogràfica de l’usuari 

Actors: Usuari no identificat 

Precondicions: Tenir en funcionament el GPS per poder localitzar-se. Haver donat els permisos a 

l’aplicació per usar-lo. 

Flux bàsic: 

1. A: L’usuari clica l’opció de geolocalització 

S: El sistema retorna un mapa amb totes les biblioteques de la UB senyalitzades i la localització 

de l’usuari.  

2. A: L’usuari escull una biblioteca del llistat  

S: El sistema mostra la informació corresponent a aquesta biblioteca 

Flux alternatiu: 

      2a.   A: L’usuari no clica cap biblioteca i prem l’opció de retornar 

3. S: El sistema mostra el menú principal 

Postcondicions: L’usuari ha pogut visualitzar la informació  

Taula 9: Cas d’ús textual de geolocalització 
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Cas d’ús textual: Pregunta al Bibliotecari. 

Descripció: Realitzar una pregunta al servei de biblioteques mitjançant un qüestionari. 

Actors: Usuari no identificat 

Precondicions: Tenir accés a internet. 

Flux bàsic: 

1. A: L’usuari clica l’opció de preguntar al bibliotecari 

S: El sistema obre un formulari amb diferents camps a omplir. 

2. A: L’usuari escull la temàtica general de la qüestió 

S: El sistema mostra una llista de temes més específics. 

3. A: L’usuari omple els diferents camps demanats. 

4. A: L’usuari accepta enviar la pregunta. 

S: El sistema envia les dades al servidor i aquest tramita el missatge i l’envia. 

Flux alternatiu: 

      4a.  A: L’usuari accepta reiniciar el formulari 

             S: El sistema esborra totes les dades entrades per l’usuari i mostra el formulari de nou. 

Postcondicions: L’usuari ha enviat la pregunta al servei de biblioteques i rebrà la resposta al seu correu 

personal.  

Taula 10: Cas d’ús textual de Pregunta al Bibliotecari 
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Cas d’ús textual: Catàleg. 

Descripció: Realitzar una consulta al catàleg de la UB 

Actors: Usuari no identificat 

Precondicions: Tenir accés a internet. 

Flux bàsic: 

1. A: L’usuari clica l’opció de catàleg. 

S: El sistema mostra un formulari bàsic de cerca. 

 

En el següent diagrama d’estats podem observar les accions que podrà fer l’usuari un cop hagi entrat a 

la pantalla del catàleg. 

 
Flux alternatiu: 

Entenem que el flux bàsic principal és el que està encerclat en verd però l’usuari pot realitzar moltes 

altres accions com a flux alternatiu i són les que es mostren amb les diferents fletxes i els altres estats 

encerclats en negre. 

Postcondicions: L’usuari pot veure el resultat de la seva cerca.  

Taula 11: Cas d’ús textual del catàleg. 

Cas d’ús textual: El meu compte. 

Descripció: Registrar-se al meu compte per poder fer gestions 

Actors: Usuari identificat 

Precondicions: Tenir accés a internet. 

Flux bàsic: 

1. A: L’usuari clica l’opció del meu compte. 

S: El sistema mostra un formulari de registre on es pot escollir el tipus de login. 

2. A: L’usuari omple el formulari. 

S: El sistema mostra una pantalla amb les accions que pot realitzar l’usuari. 

3. A: L’usuari selecciona una de les opcions i el sistema retorna el resultat adient.   

Les accions que l’usuari podrà realitzar estan detallades en el següent diagrama d’estats. 
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Flux alternatiu: 

   2a. A: L’usuari es registra erròniament 

 S: El sistema li mostra un missatge d’error i permet tornar-ho a provar. 

Postcondicions: L’usuari pot consultar les seves dades del sistema.  

Taula 12: Cas d’ús textual del meu compte. 

Cas d’ús textual: Crai 2.0. 

Descripció: Consultar les xarxes socials de les biblioteques del CRAI 

*Aquesta funcionalitat no apareix en cap escenari ja que no va sortir en les entrevistes realitzades i va 

ser un requeriment imposat pel CRAI. 

Actors: Usuari no identificat 

Precondicions: Tenir accés a internet. 

Flux bàsic: 

1. A: L’usuari clica l’opció de veure informació sobre les biblioteques 

S: El sistema mostra el llistat de les diferents biblioteques 

2. A: L’usuari escull una biblioteca del llistat  

S: El sistema mostra la informació corresponent a aquesta biblioteca 

3. A: L’usuari selecciona l’icona de facebook, twitter o de la web. 

S: El sistema obre el navegador o l’aplicació corresponent de l’opció seleccionada. 

 

Flux alternatiu: 

      2a.   A: L’usuari no clica cap biblioteca i prem l’opció de retornar 

2. S: El sistema mostra el menú principal 

Postcondicions: L’usuari consultar les xarxes socials de les biblioteques.  

Taula 13: Cas d’us d’extual del CRAI 2.0 
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3.3- Tecnologies. 

Les tecnologies emprades en aquest projecte s’engloben dins l’àrea de la programació web.  

Aquesta aplicació l’hem realitzada amb Phonegap, un framework per al desenvolupament d’aplicacions 

mòbils. Phonegap, produït per Nitobi i comprat posteriorment per Adobe Systems, permet als 

programadors, desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils utilitzant els llenguatges web 

(JavaScript, HTML5 i CSS3). Les aplicacions resultants són híbrides, és a dir, que no són aplicacions 

realment nadiues pel dispositiu ja que la renderització es realitza mitjançant la visió web i no es fa amb 

interfícies gràfiques específiques de cada sistema. Tampoc es tracta d’aplicacions web ja que són 

aplicacions empaquetades per poder ser desplegades en el dispositiu mòbil. 

Per tal de realitzar aquesta aplicació hem fet servir diferents llenguatges de programació, en el següent 

organigrama es poden veure les dependències dels llenguatges i el camí entre l’usuari i el servidor.  

 

Imatge 24: Tecnologies utilitzades en l’aplicació. 

 

Detallem l’explicació dels llenguatges punt per punt, des de l’usuari fins al servidor: 

- HyperText Markup Language (HTML): és el llenguatge estàndard d'edició de documents web. 

Consisteix a intercalar la informació (text, referencia a imatges etc.) amb etiquetes (tags) que 

indiquen a l'explorador Web l’estructura de la informació (encapçalaments, taules...). Així doncs, 

l’aplicació està creada principalment d’arxius HTML que mostren el contingut a l’usuari. 

 

- Cascading Style Sheets (CSS): els arxius css fan referència a les pàgines que donen estil, 

presentació, aspecte i format als arxius HTML (posar text en negreta, colors...).  

 

Servidor 

XML PHP 

Ajax 

JAVA 
SCRIPT 

CSS HTML 

Usuari 
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- JavaScript: Els arxius JavaScript contenen funcions que ens permeten dinamitzar els continguts 

visibles de l’aplicació. Un cas podria ser la funció que mostra el mapa de google maps o les 

funcions Ajax que permeten enviar o recollir continguts del servidor. 

 

- eXtensible Markup Language (XML): tenim un arxiu XML situat en el servidor en el que hi 

consten totes les dades de les biblioteques. La decisió de posar les dades amb aquest format 

s’explica més endavant a l’apartat de desenvolupament però les raons principals són l’estructura 

organitzativa, la facilitat en el manteniment i les actualitzacions i l’accés ràpid a les dades 

mitjançant AJAX. En el següent apartat també es pot veure l’estructura de l’arxiu detallada. 

 

- Asynchronous JavaScript And XML (AJAX): llenguatge que permet connectar el client amb el 

servidor. El fem servir en tres ocasions, en primer lloc per enviar les dades del formulari a l’arxiu 

php amb el mètode POST. D’aquesta manera les consultes de Preguntar al Bibliotecari podran 

ser enviades al destinatari. En segon lloc farem servir el llenguatge AJAX per recollir les dades 

del fitxer XML mitjançant el mètode GET i mostrar-les a l’aplicació. Finalment utilitzarem una 

funció Ajax per tal de crear els marcadors en el mapa del google maps. 

En l’apartat de desenvolupament s’expliquen els mètodes detalladament. 

- Hypertext Processor (PHP): tenim un arxiu PHP situat en un servidor que ens permet recollir les 

dades escrites al formulari mitjançant la funció POST d’AJAX. Aquesta funció PHP ens crearà 

l’estructura del correu amb els continguts del formulari entrats per l’usuari i l’enviarà a l’adreça 

desitjada. 

 

3.4- Desenvolupament. 

Per cada secció de l’aplicació es descriu breument la funcionalitat i les decisions tècniques adoptades 

amb la justificació corresponent. 

Informació de les biblioteques. 

Funcionalitat: 

L’objectiu d’aquest apartat és poder veure la informació de les diferents biblioteques. Entenem com a 

informació, els horaris, l’adreça, telèfons de contacte, les xarxes socials i la localització directe de cada 

biblioteca. 

Realització: 

Per a realitzar aquest apartat el primer que vam plantejar va ser com estructurar les dades. Una opció era 

editar les dades directament a cada pàgina html però aquí ens sorgia el problema que si es canviaven els 

horaris de les biblioteques era molt enrevessat de modificar. 

L’altre opció era fer una base de dades interna a l’aplicació i llegir les dades des d’allà. Aquí, 

l’inconvenient era que d’aquesta manera l’aplicació tindria un pes més gran i una major dificultat de cara 

al manteniment. En una de les primeres reunions amb la Unitat de Projectes del CRAI vam preguntar com 

ho administraven per la web i ens van comentar que actualitzaven la informació mitjançant els diferents 

html de cada biblioteca. Nosaltres ho vam descartar perquè tal i com hem dit abans aquest fet dificultaria 

molt el manteniment. 
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Finalment ens vam decantar per crear un arxiu xml. D’aquesta manera només tenim un arxiu amb tota la 

informació de totes les biblioteques i el CRAI, si ho vol, també pot fer-ne un ús i així només actualitzar 

dades una vegada. L’estructura de l’arxiu xml és la següent: 

<informacio_biblioteques> 

    <version>v4.0.9</version> 

 <biblioteca> 

  <nom>Belles Arts</nom> 

  <direccio>Baldiri Reixac, 2. 08028 Barcelona.</direccio> 

  <coordenadax>41.382637</coordenadax> 

  <coordenaday>2.115376</coordenaday> 

  <telefon>93 403 45 95 / 93 403 45 94</telefon> 

  <horari>Dl-Dv: de 8:30 a 20:30 h.</horari> 

 </biblioteca> 

</informacio_biblioteques> 

Penjant aquest arxiu al servidor podem llegir les dades mitjançant AJAX i mostrar-les a l’aplicació amb 

html i css.  

A continuació es pot veure el mètode explicat que recull les dades del servidor i com les mostra a 

l’aplicació. 

    $.ajax({ 

        type: "GET", 

        url: "ubicació de l’arxiu XML/arxiu.xml", 

        dataType: "xml", 

        success: function(xml) {  

   // Definim el típus de div que contindrà les dades. 

            var container = document.getElementById("catalogue");  

            container.setAttribute('data-role', 'collapsible-set'); 

            // Per a cada biblioteca...  

            $(xml).find('biblioteca').each(function(){ 

                //Creem un div 

                var biblioteca = document.createElement("div"); 

                biblioteca.setAttribute('data-role', 'collapsible');         

                //Busquem el nom i altra informació 

                var nom = $(this).find('nom').text(); 

                var correu = $(this).find('correu').text(); 

                ...                 

 //També mirem si la biblioteca té facebook o twitter i mitjançant diferents condicionals mostrem la 

informació per a cada una. (*) 

                $('#target').append('<img src="img.jpg" alt="my image"/>'); 

                container.appendChild(biblioteca); 

            }); 

            var catDiv = $('#catalogue'); 

             

//Afegim tots els divs en el #cataloge. 

        } 

    }); 
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Imatge 25: Procés per visualitzar la informació. 

 

(*)A la informació de cada biblioteca es mostren diferents botons. Com que no totes les biblioteques tenen 

facebook i twitter s’ha creat un condicional de manera que es mostrin aquests botons en funció de si la 

biblioteca disposa de la xarxa social. Els botons de consultar la web i geolocalitzar la biblioteca estan fixes 

en totes les biblioteques. 

Botó Funcionalitat Realització 

 

Accedir al twitter de la 

biblitoeca 

Hem creat un enllaç que obra el navegador del dispositiu 

mòbil i mostra la xarxa social.  

Accedir al facebook de la 

biblioteca 

 

Obrir la pàgina web 

específica de la biblioteca 

 

Geolocalitzar la biblioteca El que hem fet en aquest cas és crear un enllaç que 

redirecciona a una pàgina interna de l’aplicació on es mostra 

un mapa (com en la geolocalització). El mapa mostra un 

marcador amb la posició de l’usuari i un altre amb la posició 

de la biblioteca. Per obtenir les dades de la biblioteca 

seleccionada el que fem és passar per paràmetre a l’enllaç les 

coordenades de longitud i latitud de la biblioteca seleccionada. 

Una vegada s’obre el mapa mitjançant una funció javascript 

llegim les dades passades per paràmetre i creem el marcador. 

 

Exemple pas de paràmetre: 

<a href= geolocalitzacio_2.html?var1="+x+"&var2="+y+" > 

 

Taula 14: Enllaços que pot tenir cada biblioteca 

 

La unitat de projectes del CRAI ha revisat i corregit l’arxiu XML perquè no hi hagi cap error i s’ha 

encarregat de pujar-lo en el servidor. Ells s’encarregaran del manteniment i actualització de la informació. 

L’adreça del servidor és la següent: http://www.ub.edu/CRAIappmobil/inf_biblioteques.xml 

 

Geolocalització. 

Funcionalitat: 

La finalitat d’aquesta part és poder veure en un mapa totes les biblioteques del CRAI i poder veure 

informació bàsica de cada una. Mitjançant el botó d’”on sóc” l’usuari podrà veure la seva localització en el 

mapa i orientar-se. 

XML AJAX HTML+CSS 

http://www.ub.edu/CRAIappmobil/inf_biblioteques.xml
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Realització: 

Per tal de realitzar aquest apartat vam decidir utilitzar Google Maps per mostrar el mapa amb les diferents 

biblioteques ja que Google maps ofereix un gran llistat de funcionalitats per a desenvolupadors. 

El primer que vam fer va ser mostrar el mapa dins de l’aplicació. Aquí, tot i que sembli que no hi pugui 

haver cap problema, vam topar amb que el mapa no apareixia fins que no es detallaven les mides 

exactes en l’estil del div que contenia el mapa. Aquest estil no podia estar determinat en el full d’estil css 

sinó en la mateixa pàgina html del mapa. 

El segon punt d’aquest apartat era mostrar els diferents marcadors amb les biblioteques. Per a fer-ho el 

que vam fer va ser accedir a les dades de l’arxiu XML mitjançant AJAX per poder agafar les coordenades 

de cada biblioteca i així poder crear els marcadors corresponents. La funció AJAX és la mateixa que en la 

de l’apartat d’informació però en comptes de crear un div, creem un marcador. 

Per a cada marcador vam decidir crear una finestreta d’informació (infowindow) per mostrar la informació 

bàsica de cada biblioteca en fer un clic. 

El principal problema que vaig tenir en aquest apartat va ser en el moment de tancar l’infowindow de la 

informació del marcador ja que tant si es feia amb javascript com amb jquery quan es compilava amb 

Phonegap no funcionava correctament i la finestra quedava oberta. Després de moltes baralles, a la 

meitat del projecte va sortir una nova actualització de Phonegap i el problema va desaparèixer. 

 

Pregunta al bibliotecari. 

Funcionalitat: 

L’objectiu d’aquest apartat és que l’usuari pugui enviar consultes al servei de biblioteques del CRAI. El 

model del formulari ve determinat pel servei que té la biblioteca de Pregunta al Bibliotecari (PaB) de 

manera que les premisses i els camps ens els han facilitat des del servei de biblioteques. 

Realització: 

Com que Phonegap és un llenguatge de part del Client no vaig poder crear una funció php que enviés les 

dades del formulari directament al PaB ja que el llenguatge php és de part del servidor. Per a fer-ho vaig 

crear una funció AJAX que recopila les dades del formulari i les envia a una funció php allotjada a un 

servidor. D’aquesta manera, la funció php creada envia les dades del formulari al servei PaB del CRAI. 

Els passos que realitza l’aplicació en aquest procés són els següents. 

1- L’usuari escriu les dades al formulari i selecciona enviar. 

2- L’aplicació, mitjançant la funció AJAX, recull les dades escrites per a l’usuari i les envia a 

l’arxiu php situat al servidor. Per a enviar les dades fa servir la funció POST. 

$.ajax({  

    type: "POST",  

    url: “http://URL/proceso.php",  

    data: datos, //datos són el conjunt de dades entrades per l’usuari i recollides del formulari 

amb java script. 

    success: function() {  

         MOSTRAR MISSATGE DE CONFIRMACIÓ 
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    },  

    error: function() {  

   MOSTRAR MISSATGE D’ERROR         

    }  

});  

3- L’arxiu php recull les dades enviades mitjançant AJAX  

$nom = $_POST['nom'];  

$email = $_POST['email'];  

$missatge = $_POST['missatge'];  

... 

Crea el cos del missatge: 

$cos = "Nom: ".$nom."<br>";  

$cos .= "Email: ".$email."<br>";  

... 

I finalment genera el correu electrònic que enviarà mitjançant la següent funció. 

   mail($dest,$assumpte,$cos,$headers);  

 

On $dest és el destinatari, $assumpte és el títol del correu, $cos és el contingut i $headers 

és l’encapçalament. En el header hi consta la informació de procedència del correu així com 

la codificació i la versió d’aquest. 

Finalment el servei de biblioteques del CRAI rebrà un missatge com el següent. 

 

Imatge 26: Visualització d’una consulta al servei del PaB 

Catàleg. 

Funcionalitat: 

La funcionalitat d’aquest apartat consisteix en poder consultar el catàleg de les biblioteques del CRAI.  

Realització: 

Com hem comentat abans, en la descripció del prototip, des del CRAI se’ns va demanar que reutilitzéssim 

l’adaptació del web mòbil que ells havien realitzat per no duplicar codi amb la mateixa funcionalitat i 

facilitar el manteniment.  
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Aquí el desenvolupament va canviar per complet. El nostre objectiu era realitzar uns formularis que 

enviessin les consultes al servei del CRAI i poder mostrar els resultat però el que vam haver de fer va ser 

adaptar el web mòbil del CRAI i integrar-lo a la nostra aplicació. 

Vam haver de redissenyar una part de l’aplicació i ens vam haver de familiaritzar amb l’entorn i les 

pàgines html a modificar. Les pàgines de la web del catàleg són del 2006 i per tant estan creades amb 

taules, això va dificultar la tasca ja que havíem d’intentar minimitzar els canvis de la interfície web 

intentant alhora fer-les responsives perquè s’adaptessin a la pantalla mòbil. 

El procés d’adaptació ha estat llarg ja que per poder veure els canvis s’havia de pujar tot en el servidor de 

proves que té el CRAI i això només es podia fer des d’un ordinador específic.  

Així doncs, el que hem fet ha estat canviar l’estil de les pàgines del web mòbil per adaptar-les a l’aplicació 

per fer-les més usables i accessibles. Per a fer-ho hem modificat l’arxiu css que dóna estil a les pàgines 

de la web del CRAI i hem modificat els html. En les següents imatges es pot veure el resultat. 

  

Imatge 27: Catàleg del web mòbil del CRAI. Imatge 28: Catàleg adaptat per l’aplicació. 

  

Imatge 29: Cerca avançada del web mòbil del CRAI. Imatge 30: Cerca avançada per l’aplicació. 
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El meu compte. 

Funcionalitat: 

L’objectiu d’aquest apartat és poder consultar i realitzar els tràmits que es poden realitzar amb el meu 

compte. L’aplicació, com la web, permetrà reservar llibres, allargar-ne la durada, consultar les llistes, 

l’historial i les cerques preferides.  

Realització: 

De la mateixa manera que amb el catàleg, la funcionalitat del meu compte l’hem hagut d’adaptar des del 

web mòbil que ens proporcionava el CRAI. 

L’únic element diferenciador és que hem posat un desplegable per escollir la manera de logar-se al meu 

compte.  

Vam proposar de posar només una manera de logar-se però des del CRAI ens van demanar que era 

imprescindible posar les dues maneres, una amb l’identificador local i l’altre amb l’identificador del CRAI. 

Per no crear confusions a l’usuari en trobar-se les dues maneres vam decidir posar desplegable i 

depenent de quin es seleccioni apareix una o altra. 

Cal destacar que en una de les reunions que vam fer amb l’Àrea de Tecnologies de la UB vam demanar 

que es pugues guardar la contrasenya i l’identificador de l’usuari per fer aquesta part més usable però per 

restriccions de seguretat i de protecció de dades ens ho van denegar.  

  

Imatge 31: Accés al meu compte del web mòbil. Imatge 32: Accés al meu compte adaptat per l’aplicació. 

 

En ambdós casos l’adaptació ha estat revisada per la Unitat de Projectes del CRAI. L’adaptació s’ha fet 

per als tres idiomes que dóna servei la web del CRAI. 

 

Configuració. 

Funcionalitat: 

L’objectiu d’aquest apartat és poder guardar les preferències de l’aplicació com ara el nom de l’usuari, el 

seu correu o l’idioma.  
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Desenvolupament: 

Per a fer-ho, hem creat una pantalla de configuració que es pot accedir des de totes les funcionalitats. 

Com que són poques dades hem decidit utilitzar l’emmagatzemament local del telèfon amb la funció 

LocalStorage d’HTML5 ja que permet, d’una manera ràpida i senzilla, guardar i accedir a les dades en 

local. 

En iniciar l’aplicació, aquesta mira al LocalStorage quin idioma té guardat i en funció d’aquest executa 

l’aplicació en català o en castellà. Si l’aplicació no té cap idioma guardat s’executarà per defecte en català 

fins que l’usuari no realitzi cap canvi. 

Exemple per guardar dades al LocalStorage: LocalStorage.setItem("idioma",idioma); 

Exemple per llegir dades del LocalStorage: LocalStorage.getItem("idioma")||'CA'; 

Amb tot aquest desenvolupament finalment l’aplicació està acabada. En la següent imatge hi podem 

observar un mapa de l’aplicació amb les diferents pantalles i funcionalitats que es poden trobar. 

 

 

Imatge 33: Mapa web de l’aplicació. 

 

 

Configuració Inici 

Informació de les 
biblioteques 

Horaris, contacte, 
localització 

Xarxes socials 

Localitzar la 
biblitoeca al 

mapa 

Pregunta al 
Bibliotecari 

Geolocalització Catàleg 

Cerca 

Cerca avançada 

El meu compte 
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4- AVALUACIÓ. 
Aquest apartat correspon a la tercera fase del Disseny Centrat en l’Usuari, la part d’avaluació és important 

per veure com respon l’usuari a tot l’estudi i desenvolupament realitzat. Ens serveix per tenir una visió real 

del que hem desenvolupat i poder millorar el producte. 

 

4.1- Test d’usabilitat. 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar si la interfície permet a l’usuari aconseguir els seus objectius, 

detectar els problemes d’usabilitat i recollir les seves impressions. Decidim fer un test exploratori/formatiu 

ja que correspon a les primeres iteracions d’un model espiral. 

Així doncs es realitza un test d’usuaris per a les plataformes iOS i Android per estudiar el comportament 

dels usuaris amb les diferents funcionalitats de l’aplicació de les Biblioteques del CRAI UB. 

L’objectiu del test és avaluar la usabilitat de la interfície mitjançant les mètriques d’eficàcia, eficiència, 

satisfacció, facilitat en l’aprenentatge i límit d’errors. Volem aconseguir que la interfície sigui fàcil 

d’aprendre pels usuaris nous i fàcil de recordar pels usuaris antics. 

Mesures que utilitzarem: 

 L’eficàcia: com es completa i es precisa el treball o l’objectiu a assolir. 

 L’eficiència: com de ràpid es pot completar aquest objectiu. 

 Satisfacció: enquesta SUS. L’enquesta SUS és un test estàndard de satisfacció, usat en els tests 

d’usabilitat. S’utilitza una escala de Likert d’1 a 5 per a valorar. 

 Facilitat d’aprenentatge: capacitat de repetir una tasca de manera més sistemàtica 

 Límit d’errors: comptar els errors que realitza l’usuari per a cada tasca 

El test es realitzarà amb la tècnica de pensament explícit (Think Aloud) ja que permetrà veure els passos 

mentals que realitzen els usuaris per tal de realitzar les seves tasques i poder veure quines dificultats 

tenen per assolir-les. Això afectarà a les mesures d’eficiència, que no seran reals, però ens interessa per 

poder tenir un indicador de com l’usuari s’orienta amb la interfície i quins són els passos mentals que 

realitza a cada acció.  

Els tests es gravaran amb vídeo per després poder extreure més informació. El moderador no intervindrà 

però estarà present en el moment del test.  

Inicialment el moderador farà una introducció de l’aplicació, funcionalitats i necessitats i explicarà com 

funcionarà el test. Donarà a l’usuari el full de consentiment, posarà la càmera a gravar i l’usuari 

començarà el test. Finalment el moderador donarà l’enquesta SUS a l’usuari i també mantindrà una petita 

conversa amb l’usuari per tal de rebre una mica de feedback. 

Els tests d’usabilitat es van realitzar durant les últimes setmanes del projecte, és a dir durant les dues 

últimes setmanes del més de maig. A l’annex es poden trobar les entrevistes detallades amb les dates i 

els horaris exactes de realització. 

Per tal de realitzar aquest test necessitem diferents usuaris. Escollirem 5 usuaris que tinguin smartphone 

amb sistema operatiu iOS o Android. Els usuaris representaran els diferents grups implicats 

(stakeholders) de l’aplicació: seran bibliotecaris del CRAI, alumnes de la UB, professorat de la UB, 
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exalumnes de la UB, persones no vinculades a la UB i finalment personal del PAS de la UB. Els usuaris 

seran homes i dones en igual mesura, d’edats compreses entre 23 i 57 i amb un nivell d’estudis variat. 

Els dispositius que s’utilitzen pel test són els següents: 

- HTC Sense  

- Samsung Galaxy 

- IPhone 3 

- Tauleta Sony Xperia 

 

En les següents taula definim quines tasques haurà de realitzar cada tipus d’usuari amb l’objectiu de 

cobrir tot l’espectre de possibilitats. 

Tasca 
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Tasca 1: Buscar alguna informació d'una 

biblioteca en concret 
• • 

 
• • • 

Tasca 2: Buscar el llibre al catàleg • • • 
 

• 
 

Tasca 3: Trobar la biblioteca que queda 

més a prop de la pròpia localització. 
• 

 
• • • • 

Tasca 4: Reservar un llibre. • • 
    

Tasca 5: Realitzar una pregunta amb el 

servei del PaB 
• 

 
• 

   

Tasca 6: Obrir una xarxa social d'alguna 

biblioteca en concret 
• • 

 
• • • 

Tasca 7: Accedir al compte personal • 
  

• 
  

Taula 15: Tasques que realitzarà cada usuari en el test d’usabilitat. 

 

4.2- Abstract dels tests. 

Abans de començar aquest apartat cal comentar que les funcionalitats del catàleg i del meu compte no 

s’han testejat. Una vegada acabada l’adaptació del catàleg i del meu compte es va enviar al CRAI perquè 

es pugues pujar al servidor. Ens van comentar que per poder-ho pujar al servidor real i no al de proves 

l’adaptació s’havia de fer pels tres idiomes. Les pàgines amb els diferents idiomes no tenien la mateixa 

composició que les de català de manera que el fet de canviar-ho comportava força feina i temps. Com 

que anàvem una mica justos de temps per a fer els tests d’usabilitat vam decidir no testejar aquesta part. 
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En l’annex es pot trobar el resultat i l’anàlisi sencer de cada test. Observem que en la majoria dels casos 

es desenvolupen totes les tasques correctament. Hi ha algunes accions que generen algun dubte als 

usuaris com la de consultar les xarxes socials de les biblioteques. Alguns usuaris van a l’inici de 

l’aplicació buscant algun botó que sigui específic de les xarxes socials però ràpidament se n’adonen que 

estan dins l’apartat d’informació. 

Un dels fets que provoca més confusió és en el moment de rebre la retrospecció de la pregunta enviada 

mitjançant el formulari del PaB ja que el missatge de confirmació es mostra petit i poc distingit.  

Dos usuaris també han quedat confosos en intentar ampliar o reduir el mapa de geolocalització mitjançant 

els dits i veure que no responia. Posteriorment han vist que hi havia dos botons per tal de realitzar el 

zoom. 

Un altre tret que s’ha destacat en els tests és la lentitud de l’aplicació, això, en alguns casos ha provocat 

confusió i una mica de frustració en els usuaris. El fet que anés lenta feia dubtar a l’usuari si havia clicat 

bé els botons o si havia realitzat bé l’acció. 

Destaquem que cap usuari ha utilitzat els botons de navegació inferior del footer. Tots han utilitzat o bé el 

botó propi de tornar enrere o el del header, els botons tampoc creen confusió a l’usuari i creiem que una 

vegada l’usuari estigui més adaptat amb la interfície i en faci un ús més freqüent s’hi acostumarà. 

En general i exceptuant aquests punts comentats els usuaris han quedat satisfets amb l’aplicació. Les 

accions s’han realitzat, en la seva majoria, correctament i el procés mental que els usuaris han seguit és 

el que esperàvem. 

En l’annex també es poden veure els resultats de les enquestes SUS en que els usuaris han valorat la 

seva experiència i opinió amb l’aplicació. Mitjançant la tècnica de puntuació de l’enquesta SUS podem 

veure que el resultat obtingut és molt bo. 

Per a calcular-ho hem seguit la següent mètrica: 

- Cada ítem pot puntuar de 0 a 4. 

- Pels ítems imparells la puntuació serà igual a la puntuació seleccionada per l’usuari menys 1. 

- Pels ítems parells la puntuació serà igual a 5 menys la puntuació seleccionada per l’usuari. 

- Multipliquem la suma de les puntuacions finals per 2,5 i obtenim el valor SU. Aquest valor estarà 

en un rang de 0 a 100.  

- Si aquest valor és major a 68 es considera una bona puntuació mentre que si està per sota els 

68 es considera una mala mitjana. 

Per tant hem obtingut la següent taula de puntuacions 

Test P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Suma *2,5 

#1  4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 36 90 

#2  2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 34 85 

#3  3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 95 

#4  4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 95 

#5 0 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 85 

#6 0 4 4 4 3 4 4 2 4 4 33 82,5 

Taula 16: Tasques que realitzarà cada usuari en el test d’usabilitat. 
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Els resultats obtinguts tenen una mitjana de 88,75 que demostra que els usuaris han quedat molt satisfets 

amb l’aplicació. 

 

4.3- Propostes de millora i redisseny. 

Una vegada realitzats els tests i havent vist la interacció de l’usuari amb la interfície proposem els 

següents canvis per a una opció de millora de l’aplicació: 

- Activar el zoom del google maps tàctil. 

- Mostrar un missatge d’enviament del formulari més destacat i fàcil de veure per a l’usuari. 

- Canvi d’estructura dels botons del footer. 

- Fer responsius els botons que apareixen en la informació de cada biblioteca 

- Quan l’usuari cliqui el telèfon que apareix a cada biblioteca, que doni l’opció de trucar. 

- Quan l’usuari seleccioni el correu electrònic que aparegui l’opció d’enviar un correu. 

Pel que fa a la rapidesa de l’aplicació comentar que no és un problema del codi sinó del fet d’haver-ho fet 

amb phonegap ja que el que fa és obrir un navegador encastat dins l’aplicació i executar el codi. Hi ha 

tècniques per a fer que vagi una mica més ràpid però en aplicacions una mica complexes el problema 

persisteix. La millor solució a aquest problema és programar l’aplicació amb llenguatges nadius ja que 

d’aquesta manera, estan dissenyades per a cada sistema operatiu, el seu rendiment està optimitzat i la 

interfície concorda amb l’aspecte del sistema.  

La resta de l’aplicació creiem que ha donat bons resultats i que com hem pogut veure en els resultats dels 

tests els usuaris han quedat satisfets amb l’aplicació. 

Tal i com s’ha comentat aquests resultats responen a la primera iteració d’un procés DCU... 

 

4.4- Descripció final de la interfície. 

En aquest apartat descrivim la interfície final de l’aplicació després d’haver realitzat els diferents tests.  

La icona principal segueix l’estil de l’aplicació que té la UB d’Avisos de qualificacions. La imatge és la 

mateixa però té un color diferent per donar continuïtat i concordança a l’usuari però també diferències 

perquè no hi hagi confusió. 

 

Imatge: 34: Icona de l’aplicació 

 

El nom de l’aplicació es va decidir conjuntament amb la Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting. Es va 

acordar incloure la paraula Biblioteques al principi perquè varem creure que podrà ajudar en la cerca a la 

botiga, ja que és com els usuaris coneixen els serveis. També s’ha inclòs CRAI per mantenir el nom 

oficial així com UB per a ajudar també en la cerca.  
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Des de la Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting es va decidir que no calia incloure les paraules App ni 

Mobile ja que en les comunicacions i el material de difusió ja quedaria clar que és una aplicació mòbil i el 

nom és el principal motor de cerca de descàrrega. 

 

 

 

Imatge 34: Splash Screen vertical Imatge 35: Splash Screen horitzontal 

 

La primera pàgina que veiem en obrir l’aplicació és la pantalla de presentació (splash screen) on hi veiem 

el logotip de la UB amb un fons gris. Segons la guia de serveis mòbils de la UB 

“Les aplicacions nadiues desenvolupades per iniciativa de facultats i centres, departaments, serveis 

interns, centres de recerca, instituts de recerca i observatoris propis de la UB han de mostrar el logotip de 

la Universitat de Barcelona a la pantalla de presentació (splash screen). En el cas que els promotors 

tinguin un logotip propi, es podrà incloure també a la pantalla de presentació, correctament harmonitzat 

amb el logotip de la UB.”  

Varem decidir no incorporar el logotip del CRAI perquè en pantalles molt petites quedaria molt atapeït i en 

els headers de tota l’aplicació hi tindria constància. 
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Imatge 36: Pantalla principal de l’aplicació Imatge 37: Pantalla de configuració 

 

Després del Splash Screen veiem la pàgina d’inici de l’aplicació on hi destaquem tres parts. El header, el 

body i el footer. El header serà igual per a totes les pantalles de l’aplicació, tindrà dos botons a la dreta i a 

l’esquerra i el logotip del CRAI al centre.  

El botó de la dreta serà el botó per anar directament al inici de l’aplicació i el de l’esquerra per anar a la 

pantalla de configuració. 

En el body hi podem veure els botons amb les diferents funcionalitats.  

Botó Funcionalitat 

 

Aquest botó serveix per accedir a l’apartat d’informació de les biblioteques. Vam decidir 

posar un llibre com a símbol de biblioteca amb una bafarada i una ‘i’ d’informació 

 

Aquest botó serveix per accedir a la geolocalització de les biblioteques. Per a diferenciar-lo 

de la resta vam decidir posar la icona que localitza en el google maps. 

 

Aquest icona serveix per accedir a l’apartat de Pregunta al Bibliotecari. Com que l’objectiu 

d’aquest apartat és poder consultar al servei de biblioteques vam decidir posar una imatge 

d’un interrogant. 

 

Aquesta icona amb la lupa serveix per accedir al catàleg de llibres del CRAI. Inicialment no 

hi havia aquesta icona, hi havia un llibre, però vam decidir posar una lupa per donar 

concordança amb la icona de fer una cerca dins del catàleg. 

 

Aquest botó serveix per accedir al compte personal. Vam decidir posar uns llibres com si 

estiguessin en una prestatgeria per fer una metàfora com si fossin els llibres que l’usuari té 

en el moment. 

Taula 17: Disseny dels diferents botons de l’inici. 
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Finalment, degut a la dificultat d’incorporar el logotip en la franja superior com apareix en l’aplicació UB 

Avisos de qualificacions, varem creure que una opció seria incorporar un peu amb el logotip de la UB 

(que enllaci a la web de la UB) únicament en la pantalla inicial de l’aplicació. D’aquesta manera, la 

franja superior queda lliure pel logotip complet del CRAI i els botons de navegació.  

La Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting va creure que no caldria incorporar en cap altre lloc el logotip 

de la UB ja que la presència de la marca de la UB és suficient. 

Dins de totes les pantalles de les diferents funcionalitats trobem un mateix header tal i com l’hem 

comentat abans i un footer que conté un submenú que direcciona a totes les altres funcionalitats. 

En el cas de la pantalla d’informació podem trobar un llistat amb les diferents biblioteques que en fer clic 

en una se’ns desplega la informació de la seleccionada. Els dos primers botons inferiors que trobem 

enllacen a les xarxes socials de Facebook i Twitter respectivament, el segon enllaça amb la web de la 

biblioteca i l’últim geolocalitza la biblioteca en el mapa. 

  

Imatge 38: Pantalla amb la informació de les diferents 
biblioteques. 

Imatge 39: Diferents icones que es poden trobar per 
cada biblioteca. 

 

En el cas de la geolocalització podem veure un mapa amb una xinxeta verda mostrant la situació actual 

de l’usuari i diferents xinxetes vermelles situant les diferents biblioteques. En fer clic a alguna biblioteca 

apareixerà una finestra d’informació com la que veiem en la imatge. 
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Imatge 40: Pantalla de geolocalització. Imatge 41: Infowindow d’una biblioteca. 

 

En la següent imatge podem veure la funcionalitat de pregunta al bibliotecari on observem els diferents 

camps a omplir per tal de poder enviar la consulta. 

 

Imatge 42: Interfície de la funcionalitat de Pregunta al Bibliotecari 
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Finalment, en les següents imatges es pot veure l’adaptació acabada del catàleg i del meu compte amb 

l’iframe.  

 
  

Imatge 43: Interfície final del 
catàleg. 

Imatge 44: Interfície final de la cerca 
avançada. 

Imatge 45: Intefície final del meu 
compte. 

 

Per tal de realitzar el disseny d’aquesta aplicació hem seguit les directrius que tot seguit detallem. El 

disseny inclou només aquells elements que són imprescindibles amb l’objectiu de no abarrotar la interfície 

i de posar només allò que sigui necessari per no fer dubtar a l’usuari.  

La tipografia que hem utilitzat per a tota l’aplicació és de la família Sans-serif ja que és el millor tipus de 

lletra per visualitzar text en una pantalla. Les directrius del disseny assenyalen que s’ha d’intentar no 

utilitzar més de 2 o 3 tipus de lletra diferents. Nosaltres només n’hem utilitzat un i per poder diferenciar 

elements del text ho hem fet mitjançant la grandària o l’estil de la lletra (cursiva o negreta). 

Pel que fa al color de l’aplicació, les directrius de disseny enfocades a l’accessibilitat recomanen no 

utilitzar diferències basades en colors, una alternativa pot ser utilitzar variables visuals redundants com la 

posició, la forma o la dimensió. S’aconsella no utilitzar colors purs o saturats ja que són incòmodes a la 

vista.  

També es recomana utilitzar un fons clar, en la nostra aplicació utilitzem un fons de color gris clar que 

s’adapta sense destacar amb el header i el footer de color blau fosc. El contrast dels botons del centre, 

que són d’un gris-negre, destaquen amb el fons demostrant que són elements comunicatius que mostren 

informació. Passa el mateix amb els botons petits del header, aquests, són de color gris i destaquen amb 

el color blau fosc del header. El gris dels botons és com el del fons i per tant hi ha concordança de colors 

a la interfície. 

Tal i com hem comentat, el contrast visual és una irregularitat dins del disseny que serveix per comunicar 

informació i destacar elements. Hi ha diferents tipus de variables visuals i les que nosaltres hem fet servir 

principalment són la variació de la mida dels objectes, la posició i el matís. L’objectiu d’aquestes 

variacions visuals és aconseguir una diferenciació dels elements de manera ordenada i coherent perquè 

sigui fàcil d’explorar i d’entendre per a l’usuari. 
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En el disseny també hem tingut en compte l’espai en blanc, utilitzant marges per fer la visualització més 

còmoda per a l’usuari. Hem utilitzat l’espai en blanc per agrupar els diferents camps i la informació seguint 

els principis de Gestalt. 

Les lleis de Gestalt són unes regles que expliquen l’origen de les percepcions a partir dels estímuls. 

Aquestes lleis recolzen el principi de que la totalitat d’un objecte és major a la suma de les seves parts. La 

ment configura, a través de certes lleis, els elements que arriben a través dels canals sensorials o de la 

memòria.  

Es destaquen sis principis de percepció: 

- Relació fons i figura: el cervell no pot interpretar un objecte com una figura o fons al mateix 

temps. Tal i com hem comentat abans utilitzem un fons clar per poder diferenciar la resta 

d’elements com un objecte. 

- Semblança: la ment agrupa els elements similars en contrast amb els diferents. En la nostra 

aplicació tots els botons del mateix estil tenen el mateix format denotant consistència ja que la 

ment agrupa els elements similars a una funcionalitat o objectiu. D’aquesta manera la similitud 

ens ajuda a relacionar un element amb un altre. 

- Proximitat, connectivitat i continuïtat: 

o Proximitat: es relacionen els elements que estan pròxim entre si i es perceben com a 

aliens els que estan més allunyats. Per això els botons del inici i de l’apartat 

d’informació estan agrupats amb la mateixa distància els uns amb els altres. 

o Connectivitat: tot i mantenir consistència amb l’espai i el color entre elements una 

simple variació connecta elements i els separa de la resta.  

o Continuïtat: En el nostre disseny els elements ordenats linealment del formulari 

mantenen una continuïtat i relaciona els elements. D’aquesta manera ordenada 

s’intenta fer entendre millor la informació. 

- Destí comú: relaciona aquells elements que es mouen en una mateixa direcció. En la nostra 

aplicació no hi utilitzem moviment per tant aquest principi no el fem servir. 

- Tancament: aquest principi anuncia que a la nostra ment agrega els elements que falten d’una 

figura per tal de completar-la. Aquest principi tampoc l’utilitzem ja que tots els elements utilitzats 

són tancats i definits en la seva totalitat. 

Finalment, cal comentar que tots els elements estan alineats entre sí creant un eix de simetria vertical per 

donar estabilitat i ordre a la interfície. 

 

4.5- Avaluació i testeig amb IOS. 

L’avaluació i el testeig amb ios s’ha fet amb una tauleta i un iphone. Els resultats han estat molt 

satisfactoris. En un inici vam tenir problemes per obtenir totes les claus de desenvolupament ja que ho 

vaig intentar fer amb windows i va resultar ser força complicat. Finalment amb un Mac vam obtenir tots els 

certificats de desenvolupament. 

Tot seguit, en el moment d’instal·lar l’aplicació vam tenir problemes pel mateix fet, ja que ho intentava fer 

sincronitzant l’itunes i també va donar problemes. Finalment i instal·lant un programa d’Apple que es diu 

“Utilidad de configuración de Iphone” vaig poder instal·lar l’aplicació i veure que tot funcionava 

correctament. 

En les següents imatges es mostra el resultat amb el tablet. 
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Imatge 46: Índex visualitzat amb ios. Imatge 47: Informació de les biblioteques amb ios. 

  

Imatge 48: Geolocalització amb ios. Imatge 49: PaB amb ios. 
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5- PLA DE TREBALL I PRESSUPOST. 
En aquesta part del treball s’explica el pla de treball i el pressupost del projecte. 

 

5.1- Pla de treball. 

A continuació detallem les tasques que s’haurien hagut de planificar si aquest projecte hagués estat 

desenvolupat per una empresa. 

L’ideal d’aquest projecte hauria estat poder fer més d’una iteració en el Disseny Centrat en l’Usuari (DCU) 

però per hores i calendari del projecte només ha estat possible fer-ne una. És per això que s’ha prescindit 

de les tasques {8,9,10,16,17,19}.  

Entenent que el projecte té una durada de 450h el que hem fet ha estat dividir aquestes 450 hores entre 

8h per obtenir quants dies caldria treballar a jornada completa per arribar a l’objectiu. El resultat és de 

56.25 dies. En la columna de duració podem veure que el total de tasques a realitzar està programat per 

un màxim de 76 dies a jornada completa. Si restem les tasques no realitzades obtenim que el número de 

dies dedicats és de 61, que multiplicat per 8 són 488 hores dedicades al projecte. 

En aquesta planificació no s’han tingut en compte les reunions amb el tutor del projecte ni tampoc amb els 

responsables del CRAI. 

Tasca Nom de la tasca Inici Duració 

Tasca 0 Familiarització amb l'entorn 0 15 

Tasca 1 Definir projecte (objectius/necessitats) 0 1 

Tasca 2 Fonts d'inspiració i anàlisi de competència 1 5 

Tasca 3 Anàlisi d'usuaris 5 5 

Tasca 4 Ànàlisi de tasques 8 3 

Tasca 5 Objectius d'usabilitat 9 3 

Tasca 6 Dissenys de l'interfície 10 2 

Tasca 7 Prototipat del disseny escollit 12 1 

Tasca 8 Preparació del test 13 1 

Tasca 9 Realització del test 14 3 

Tasca 10 Redisseny de la interfície 18 1 

Tasca 11 Estudi del desenvolupament 19 5 

Tasca 12 Desenvolupament de l'app 24 10 

Tasca 13 Preparació del test 34 1 

Tasca 14 Realització del test 35 3 

Tasca 15 Estudi de millora 38 2 

Tasca 16 Redisseny de la interfície 40 2 

Tasca 17 Modificar implementació per fer-la més usable 42 4 

Tasca 18 Memòria projecte 46 5 

Tasca 19 Formacions 51 4 

TOTAL - - 76 

Taula 18: Tasques de la planificació del treball. 
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En la següent imatge podem trobar el diagrama de Gantt de la taula anterior. L’objectiu dels diagrames de 

Gantt és poder mostrar el temps de dedicació previst per a cada tasca o activitat en el conjunt total d’un 

projecte. 

 

 

Imatge 50: Diagrama de Gantt. 

 

5.2- Pressupost i anàlisi econòmic. 

Dins d’aquest apartat s’especificaran els costos que tindria el desenvolupament complet del projecte en el 

món empresarial. Les despeses que es tenen en compte es divideixen entre els costos fixes i els 

variables. Els costos fixes són els de personal i de material. Dins de material hi considerem el maquinari i 

el programari necessari per dur a terme l’aplicació. Els costos d’equipament hardware i software els hem 

comptabilitzat tenint en compte el temps d’amortització. 

Pel que fa als costos variables hi contemplem les dietes i els desplaçaments i la formació que s’impartirà 

als destinataris del projecte. 

 

Costos associats al personal. 

A continuació mostrem el cost que suposa una hora de feina en funció del rol de la persona dins del 

projecte. 
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Costos fixes Cost/hora 

Cap de projecte             30,00 €  

Programador             20,00 €  

Taula 19: Salari treballador 

  

Tal i com hem comentat abans considerem que el projecte està pensat per a desenvolupar-se en 76 dies 

a jornada completa, és a dir, aproximadament tres mesos i mig si el projecte el realitza una persona. Per 

tant el cost de personal, entenent que el cap de projecte fa menys hores i el programador en fa més, és el 

següent: 

Concepte Cap de 
projecte 

Programador Total 

Cost/hora             30,00 €              20,00 €              50,00 €  

Hores diàries 3,312 8 16 

Hores mensuals 71,208 172 243,208 

Hores totals 178,02 430 608,02 

Cost total       5.340,60 €        8.600,00 €      13.940,60 €  
Taula 20: Cost total personal 

   *Hi ha decimals perquè el pressupost està quadrat exacte amb les hores de duració del projecte. 

Cost de material. 

En les següents taules es pot veure el desglossament del cost del material que s’utilitzarà, tant de 

software com de hardware. 

En ambdós casos comptabilitzem el cost d’amortització que tindrà l’equipament i el software en els dos 

mesos i mig que durarà el projecte. 

Costos Hardware Cost total Temps 

d'amortització 

Amortització 

mensual 

Amortització 

projecte 

Dispositiu Android 250,00 € 3 anys 6,94 € 17,36 € 

Dispositiu IOS 5S 800,00 € 3 anys 22,22 € 55,56 € 

Ordinador 1.500,00 € 5 anys 25,00 € 62,50 € 

Cost total 2.550,00 € 3-5 anys 54,17 € 135,42 € 

Taula 21: Costos de hardware 

     

En el cas del software, el cost de les llicències del Dreamweaver i la de desenvolupador d’IOS són 

anuals. D’altra banda la llicència d’Android és per sempre. És per això que nosaltres li hem donat una 

amortització de 3 anys com els dispositius mòbils per poder saber el cost que tindrà en un mes. 

Costos Software  Cost anual  Amortització 

mensual 

 Amortització 

projecte  

Adobe Dreamweaver          253,68 €              21,14 €              52,85 €  

Llicència desenvolupador IOS            72,00 €                6,00 €              15,00 €  

Llicència Android            18,33 €                1,53 €                3,82 €  
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Cost total          344,01 €              28,67 €              71,67 €  

Taula 22: Costos de Software 

    

En la següent taula definim els costos variables del projecte. Determinem 100€ en dietes i desplaçaments 

ja que en la part del projecte d’anàlisi d’usuaris cal fer moltes entrevistes i per tant desplaçaments. 

Definim un màxim de 50€  en concepte de material, aquesta xifra és variable i va relacionada amb el 

material que es podrà utilitzar durant el desenvolupament de l’aplicació. Entenem com a material el 

conjunt format pel material fungible, material d’oficina i fotocòpies que es puguin realitzar. Finalment fixem 

una partida en concepte de formació ja que el client vol autogestionar l’aplicació i per tant cal ensenyar a 

les persones que en faran el manteniment com fer-lo de la millor manera.   

Costos variables Cost  

Dietes i desplaçaments          100,00 €  

 Material fungible             50,00 €  

 Formació (€/h)             60,00 €  *5 hores de formació 

Taula 23: Costos variables 

   

Costos d’equipament. 

Finalment adjuntem una partida de costos d’equipament on hi podem trobar el cost del local, de 

l’electricitat i de la connexió a internet i d’altres aspectes de manteniment de l’oficina. L’amortització 

mensual de l’equipament és del 10% per a aquest projecte. 

Cost d'equipament Cost mensual Amortització 

(10%) 

Local          650,00 €              65,00 €  

Internet            80,00 €                8,00 €  

Electricitat          200,00 €              20,00 €  

Altres          300,00 €              30,00 €  

Cost total       1.230,00 €           123,00 €  

Taula 24: Costos d’equipament 

   

Cost total del projecte. 

En la següent taula definim el cost final del projecte amb l’IVA aplicat. Com podem observar aquesta 

aplicació no crearà cap benefici econòmic i per tant no es té previst recuperar la inversió inicial. 

Concepte Cost 

Personal      13.940,60 €  

Cost Hardware           135,42 €  

Cost Software             71,67 €  

Costos variables           450,00 €  

Cost d'equipament           123,00 €  
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Total (sense I.V.A)     14.720,69 €  

I.V.A (21%)        3.091,34 €  

TOTAL      17.812,03 €  

Taula 25: Costos totals 
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6- CONCLUSIONS 
Aquest treball final de grau tenia com a objectiu principal desenvolupar una aplicació multiplataforma per 

a les biblioteques del CRAI de la UB utilitzant la metodologia del Disseny Centrat en l’Usuari (DCU). 

Haver desenvolupat una aplicació pel CRAI, entenent la Unitat de Projectes com el client de l’aplicació, 

m’ha ajudat molt a veure com funciona tot el procés de desenvolupament d’un software per a un client 

específic. Entenent els seus requeriments i adaptant-me a les imposicions tecnològiques, d’imatge i 

màrqueting i de seguretat. 

Valoro positivament haver pogut acabar totes les funcionalitats de l’aplicació tot i les dificultats que han 

anat sorgint durant el procés, ja sigui per l’entorn de treball que ha donat certs problemes com pels canvis 

que hi ha hagut amb el catàleg i el meu compte. 

Destaco també la importància d’haver realitzat tota una volta del DCU  havent acabat a temps per a fer 

els tests d’usabilitat que han pogut donar retrospecció  a tota la feina realitzada durant aquests mesos. 

Els resultats finals obtinguts són molt correctes ja que els tests d’usabilitat demostren una satisfacció 

mitjana de l’usuari del 88,75 sobre 100. 

El procés d’anàlisi, disseny, implementació i valoració ha comportat una llarga trajectòria d’aprenentatge. 

He hagut d’ampliar els meus coneixements en els diferents llenguatges de programació web i aprendre el 

funcionament de Phonegap. En molts casos Phonegap ha donat problemes ja sigui perquè xocava amb 

jquery o perquè quan compilava l’aplicació es trencaven les funcions javascript. Aquesta és una part que 

valoro una mica negativament ja que potser si s’hagués programat específicament per Android o per IOS 

no hagués tingut tantes barreres com amb Phonegap. En qualsevol cas, el que valoro més negativament 

d’haver-ho fet amb Phonegap és la velocitat que presenta l’aplicació una vegada s’està executant. 

Confluïm així el treball donant per aconseguits els objectius proposats en un inici. 
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de l’assignatura de Factors Humans i Computació del Grau d’Enginyeria Informàtica de la 

Universitat de Barcelona. 

- Simone Baloco. Apunts de l’assignatura de Computació Web del Grau d’Enginyeria Informàtica 

de la Universitat de Barcelona. 

- Oriol Pujol Vila. Apunts de l’assignatura d’Enginyeria del Software del Grau d’Enginyeria 

Informàtica de la Universitat de Barcelona. 

- Maria Salamó Llorente. Apunts de l’assignatura de Disseny de Software del grau d’Enginyeria 

Informàtica de la Universitat de Barcelona. 
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http://idnews.idaccion.com/por-que-mi-empresa-debe-tener-una-app/
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8- ANNEX. 

8.1- Resultats enquestes. 

A l’inici del projecte vam realitzar una enquesta i diferents entrevistes per tal de veure les característiques 

dels usuaris i les preferències respecte l’aplicació. L’enquesta realitzada es detalla a continuació: 

Explicació de l’aplicació i del treball. 

 

Dades personals 

1. Nom 

2. Edat 

3. Sexe:  

a. Home 

b. Dona 

4. Idioma 

a. Català  

b. Castellà 

c. Anglès 

d. Francès 

e. Altres:________ 

5. Nivell i tipus d’educació  

a. ESO 

b. Batxillerat 

c. Estudis de grau 

d. Màster 

6. Tens alguna necessitat especial a l’hora de fer servir aparells electrònics o aplicacions 

informàtiques? 

a. Sí 

b. No 

7. Quina o quines? 

 

Coneixements informàtics i ús de les aplicacions 

8. A) A l’hora de fer servir l’ordinador i els programes informàtics la meva experiència és: 

a. Molta 

b. Mitjana 

c. Poca 

d. Cap 

B) A l’hora de fer servir l’ordinador i els programes informàtics la meva experiència és: 

a. Nivell expert 

b. Nivell d’usuari 

c. Cap 

9. A l’hora de fer servir aplicacions en tauletes o telèfons mòbils la meva experiència és: 

a. Nivell expert 

b. Nivell d’usuari 

c. Cap 

10. Tens una tauleta o un telèfon mòbil intel·ligent? 

a. Sí 
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b. No 

11. Si en tens, quin sistema operatiu fa servir?  

a. Android 

b. iOS 

c. Altres ?  

 

L’aplicació del CRAI 

1. La possibilitat de tenir una aplicació del CRAI per a tauleta o telèfon mòbil em sembla 

a. Molt atractiva 

b. Interessant 

c. Gens atractiva 

d. NS/NC 

2. Poder accedir al CRAI des d’una tauleta o telèfon mòbil em sembla 

a. Molt important 

b. Normal 

c. Gens important 

d. NS/NC 

3. Consulto la pàgina web de les biblioteques del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 

Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona 

a. Més d’una vegada al dia 

b. Una vegada al dia 

c. Una vegada a la setmana 

d. Una vegada al mes 

e. Mai 

4. Faig servir la web del CRAI per accedir als serveis de: 

a. Catàleg de la biblioteca 

b. Accés al compte CRAI UB 

c. Informació de les biblioteques (horaris, localització...) 

d. Geolocalització de les biblioteques 

e. Reservar sales de treball 

f. Pregunta al bibliotecari 

g. Crai 2.0 

5. Amb quina freqüència? 

a. Freqüentment 

b. De tant en tant 

c. Mai 

6. Una aplicació mòbil pel CRAI hauria de tenir un o més d’aquests serveis: (indica els que creguis 

més rellevants) 

a. Catàleg de la biblioteca 

b. Accés al compte CRAI UB 

c. Informació de les biblioteques (horaris, localització...) 

d. Geolocalització de les biblioteques 

e. Reservar sales de treball 

f. Pregunta al bibliotecari 

g. Crai 2.0 

h. Altres. (indicar) 

7. Faria servir l’aplicació del CRAI per a (numera segons la preferència) 
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a. Catàleg de la biblioteca 

b. Accés al compte CRAI UB 

c. Informació de les biblioteques (horaris, localització...) 

d. Geolocalització de les biblioteques 

e. Reservar sales de treball 

f. Pregunta al bibliotecari 

g. Crai 2.0 

Altres comentaris 

1. Com t’agradaria que fos l’aspecte o el disseny de l’aplicació? 

2. Com creus que hauria d'estar organitzada? 

3. T’interessa el que proposem? 

4. Que t'agradaria poder trobar que no haguem comentat? 

 

Els usuaris entrevistats han estat homes i dones d’edats compreses entre els 18 i els 55 anys. El nivell 

d’estudis és variant però generalment han estat persones amb titulació universitària o en procés 

d’obtenció del títol. Un 27% dels entrevistats presenta una necessitat especial, la majoria referent a la 

visió. El nivell de coneixements informàtics també és variant però en general els usuaris entrevistats 

tenen un nivell mitjà o mitjà-alt. 

Els resultats més rellevants els presentem en forma de gràfics. 

 

En aquesta gràfica es veuen les 

preferències dels usuaris envers a 

les funcionalitats de l’aplicació. 

Com es pot veure els usuaris 

donen preferència a la consulta 

dels horaris de les biblioteques, a 

la gestió del catàleg i del meu 

compte i la geolocalització. 

Deixen en segon lloc la 

funcionalitat de Preguntar al 

Bibliotecari i de la consulta de les 

Xarxes socials de la biblioteca. 

Gràfic 1: Funcionalitats de l’aplicació  
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Com podem observar un 70% dels 

usuaris utilitzen el sistema operatiu 

Android mentre que el 19% utilitzen 

un dispositiu IOS. L'onze per cent 

restant està format per usuaris que 

utilitzen Blackberry, Symbian i 

altres. 

Gràfic 2: Sistemes operatius  

 

Observem que un 85% del usuaris 

entrevistats disposa de mòbil 

intel·ligent mentre que un 3% 

utilitza la tauleta. 

Gràfic 3: Usuaris amb tauleta/mòbil  

 

Dels usuaris que disposen de 

dispositius intel·ligents un 94% 

utilitza aplicacions mòbils. 

Gràfic 4: Ús d’aplicacions mòbils  
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Un 20% de les persones 

entrevistades creu que falta algun 

tipus de funcionalitat a l’aplicació. 

Analitzant les respostes obtingudes 

hem pogut veure que moltes de les 

funcionalitats que es demanaven si 

que formen part de la nostra 

aplicació. Tot i això s’han proposat 

funcionalitats interessants que a 

continuació detallem. 

Gràfic 5: Percentatge si falten funcionalitats a l’app.  

- La funcionalitat més demandada ha estat la de poder consultar la capacitat de la biblioteca. 

- Espai per a donar a conèixer joves escriptors amb possibilitat de fer petites edicions a través de 

vots o de publicar tesis etc. Espai social, clubs de lectura i escriptura... 

- Consultar l’expedient (ja hi ha una aplicació per això). 

- Posar alarmes de la biblioteca que t’avisi de quan està a punt de tancar mitjançant la 

geolocalització. 

- Apartat de notícies de la biblioteca. 

- Calendari conjunt amb altres biblioteques. 

- Serveis de cafeteria/microones que ofereix la biblioteca. 

 

Aquest gràfic indica l’idioma en que 

els usuaris creuen que ha d’estar 

l’aplicació. 

Gràfic 6: Idioma de l’app.  
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8.2- Tests d’usabilitat 

En aquesta part de l’annex adjuntem el full de consentiment pels tests, els diferents tests realitzats i 

l’enquesta de satisfacció amb els resultats obtinguts. 

 

Full de consentiment per al test d'usabilitat. 

 

Sisplau, llegeix aquest full de consentiment abans de realitzar el test. 

En aquest test d'usabilitat realitzarem en aquest ordre les següents accions: 

Mantenir una petita entrevista. 

Realitzar diferents tasques amb l’aplicació. 

Emplenar un petit qüestionari de satisfacció. 

 

La participació en aquest estudi d'usabilitat és voluntària. Tota la informació serà estrictament 

confidencial. Les descripcions i els resultats es podran utilitzar per tal de millorar l’aplicació. En  cap 

moment s'utilitzarà el seu nom o qualsevol altre tipus d'identificació.  

Vostè podrà retirar el seu consentiment per a l'experiment i deixar de participar en l’estudi en qualsevol 

moment.  

 

Si ha llegit i entès el contingut del full de consentiment pot signar a continuació. 

 

Signatura de l'usuari                   Data  

 

 

 

Signatura del dissenyador  Data  
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Tests d’usabilitat. 

 

Data del test: 23/05/2014 

Durada del test: 9 minuts 

Dades de l’usuari: 

Identificador #1 

Rol: alumne de la UB 

Edat: 22 anys 

Idioma: català 

Professió: estudiant de Dret de la UB. 

Experiència amb els ordinadors: mitjana-alta 

Limitacions físiques: visual 

Motivació i actitud: molt motivada de cara a utilitzar l’aplicació en un futur ja que fa molt sovint va a les 

biblioteques de la UB. 

Dades obtingudes: 

Se li explica a l’usuari les tasques que ha de realitzar.  

L’usuari queda satisfet amb l’aplicació. A l’annex (punt) es poden veure els resultats de la seva enquesta 

de satisfacció. L’usuari opina que és una bona eina. 

L’usuari realitza les tasques correctament. 

 

Positiu Negatiu 

Realitza correctament totes les tasques. 

 

Dubta una mica alhora de trobar les xarxes socials 

però finalment va a l’apartat d’informació i ho troba. 

 

Realitza les tasques a la primera. 

L’usuari es queda dubtós després d’enviar el 

formulari de Pregunta al Bibliotecari ja que no sap 

si s’ha enviat bé o malament. El dispositiu mostra 

un missatge de confirmació d’enviament però 

aquest es mostra de manera poc destacada i 

l’usuari no ho veu així que no sap si s’ha enviat bé 

o malament. 

L’usuari utilitza els botons dels header però no els 

del footer. 
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Data del test: 31/05/2014 

Durada del test: 9 minuts 

Dades de l’usuari: 

Identificador #2 

Rol: professorat de la UB 

Edat: 58 anys 

Idioma: Castellà 

Professió: professora d’infermeria de la UB 

Experiència amb els ordinadors: mitjana 

Limitacions físiques: miopia 

Motivació i actitud: força motivada de cara a realitzar el test. 

Dades obtingudes: 

Se li explica a l’usuari les tasques que ha de realitzar i en què consisteix el test d’usabilitat. 

Realitza totes les tasques menys la de d’obrir el twitter ja que no el troba fàcilment i passa a la següent 

tasca. 

L’usuari després de cada tasca torna al menú principal per tal de realitzar-ne una altra. Per tornar al menú 

principal utilitza el botó superior 

Tot i no haver realitzat una tasca l’usuari queda satisfet amb l’aplicació. A l’annex es poden veure els 

resultats de la seva enquesta de satisfacció. 

 

Positiu Negatiu 

Realitza les tasques correctament menys la del 

twitter. 

 

 

El fet que l’aplicació sigui lenta i trigui en respondre 

crea confusió a l’usuari. 

L’usuari esperava una funcionalitat de xarxes 

socials i per això, quan torna a l’inici amb l’objectiu 

de trobar el twitter de dret no el troba. 
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Data del test: 26/05/2014 

Durada del test: 13 minuts 

Dades de l’usuari: 

Identificador #3 

Rol: personal del pas 

Edat: 56 anys 

Idioma: català 

Professió: Treballador del Servei d’Atenció a l’Estudiant de la UB. 

Experiència amb els ordinadors: mitjana-baixa 

Limitacions físiques: visual 

Motivació i actitud: motivació alta de cara a tenir una aplicació que doni resposta als usuaris. 

Dades obtingudes: 

Se li explica a l’usuari les tasques que ha de realitzar.  

Fa les tasques correctament utilitzant sobretot el menú principal. 

L’usuari en alguns casos té dificultats per seleccionar les opcions ja que la pantalla del seu dispositiu es 

petita. 

L’usuari queda satisfet amb l’aplicació. A l’annex (punt) es poden veure els resultats de la seva enquesta 

de satisfacció. L’usuari opina que li agrada molt la distribució de l’aplicació i comenta que el tema de les 

xarxes socials s’hauria de fer notar en la pàgina principal de l’aplicació. 

L’usuari no utilitza el seu dispositiu mòbil i en el moment de tornar a l’inici de l’aplicació dubta de com fer-

ho. En comptes d’utilitzar el botó del header fa servir el botó del mateix mòbil per tornar-hi. 

 

Positiu Negatiu 

Realitza correctament totes les tasques. 

 

Realitza les tasques a la primera. 

L’usuari es queda dubtós després d’enviar el 

formulari de Pregunta al Bibliotecari ja que no sap 

si s’ha enviat bé o malament. El dispositiu mostra 

un missatge de confirmació d’enviament però 

aquest es mostra de manera poc destacada i 

l’usuari de bones a primeres no ho veu. 

L’usuari no utilitza els botons de navegació del 

footer ni els del header. 
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Data del test: 26/05/2014 

Durada del test: 13 minuts 

Dades de l’usuari: 

Identificador #4 

Rol: personal del CRAI 

Edat: 56 anys 

Idioma: català 

Professió: Bibliotecaria de la biblioteca de Matemàtiques de la UB. 

Experiència amb els ordinadors: mitjana 

Limitacions físiques: visual 

Motivació i actitud: motivació alta de cara a tenir una aplicació mòbil de les biblitoeques del CRAI. 

Dades obtingudes: 

Se li explica a l’usuari les tasques que ha de realitzar.  

L’usuari en alguns casos té dificultats per seleccionar les opcions ja que la pantalla del seu dispositiu es 

petita. 

L’usuari a vegades no sap si ho està fent bé o malament ja que l’aplicació triga una mica en respondre i 

això li crea confusió. 

 

Positiu Negatiu 

Realitza correctament totes les tasques. 

 

Dubta una mica alhora de trobar les xarxes socials 

però finalment va a l’apartat d’informació i ho troba. 

 

Realitza les tasques a la primera. 

L’usuari es queda dubtós després d’enviar el 

formulari de Pregunta al Bibliotecari ja que no sap 

si s’ha enviat bé o malament. El dispositiu mostra 

un missatge de confirmació d’enviament però 

aquest es mostra de manera poc destacada i 

l’usuari de bones a primeres no ho veu. 

L’usuari no utilitza els botons de navegació del 

footer ni els del header. 
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Data del test: 31/05/2014 

Durada del test: 14 minuts 

Dades de l’usuari: 

Identificador #5 

Rol: exalumne de la UB 

Edat: 26 anys 

Idioma: Català 

Professió: infermera 

Experiència amb els ordinadors: mitjana 

Limitacions físiques: miopia 

Motivació i actitud: motivació regular ja que no fa servir quasi bé mai les biblioteques del CRAI. 

Dades obtingudes: 

Se li explica a l’usuari les tasques que ha de realitzar.  

Fa les tasques correctament utilitzant sobretot el menú principal. 

L’usuari després de cada tasca torna al menú principal per tal de realitzar-ne una altra. No utilitza cap 

adreça pròpia de l’aplicació per tornar a l’inici o anar a una altra funcionalitat. 

Destacar que en la tasca de geolocalitzar una biblioteca en concret l’usuari va a la funcionalitat de 

geolocalitzar però com que no sap on es troba la biblioteca es queda aturat un segon. Ràpidament i 

verbalment l’usuari comenta que com que no sap on està la biblioteca al tornar a l’inici, seleccionar 

l’apartat d’informació i dins de la biblioteca escollida, seleccionar la geolocalització particular. 

L’usuari queda satisfet amb l’aplicació. A l’annex es poden veure els resultats de la seva enquesta de 

satisfacció. 

Positiu Negatiu 

Realitza correctament totes les tasques. 

 

L’usuari reacciona ràpidament davant d’una 

confusió. 

 

L’usuari no utilitza el menú inferior de navegació i 

torna sempre a l’inici per realitzar una nova tasca. 

L’usuari no fa servir el botó de tornar a l’inici que hi 

ha al header i ho fa mitjançant el botó propi del 

dispositiu mòbil. 

El fet que l’aplicació sigui lenta i trigui en respondre 

crea confusió a l’usuari. 
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Data del test: 25/05/2014  

Durada del test: 10 minuts 

Dades de l’usuari: 

Identificador #6 

Rol: persona no vinculada a la UB 

Edat: 23 anys 

Idioma: català 

Professió: Estudiant d’enginyeria de ponts i camins de la UPC 

Experiència amb els ordinadors: mitjana 

Limitacions físiques: no 

Motivació i actitud: motivació regular ja que no és alumne de la UB i no farà servir l’aplicació tal i com la 

faria servir un alumne de la UB. 

Dades obtingudes: 

Se li explica a l’usuari les tasques que ha de realitzar.  

Fa les tasques correctament utilitzant sobretot el menú principal. 

L’usuari després de cada tasca torna al menú principal per tal de realitzar-ne una altra. 

L’usuari queda satisfet amb l’aplicació. A l’annex (punt) es poden veure els resultats de la seva enquesta 

de satisfacció. 

 

Positiu Negatiu 

Realitza correctament totes les tasques. 

 

Entén que les xarxes socials estan vinculades a la 

informació de cada biblioteca. 

 

Realitza les tasques a la primera. 

L’usuari no utilitza el menú inferior de navegació i 

torna sempre a l’inici per realitzar una nova tasca. 

 

En l’apartat de geolocalitzar l’usuari intenta fer petit 

el mapa mitjançant els dits i no respon ja que no 

està habilitat. Posteriorment se n’adona que hi ha 

uns botons per realitzar aquesta tasca. 

El fet que l’aplicació sigui lenta i trigui en respondre 

crea confusió a l’usuari. 
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Test de satisfacció. 

1- Penso que m’agradaria utilitzar aquest sistema freqüentment. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

2- Trobo que el sistema és innecessàriament complex. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

3- Penso que el sistema era fàcil d’utilitzar. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

4- Penso que necessitaré el suport tècnic per ser capaç d’utilitzar el sistema. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

5- Trobo que les diferents funcions del sistema estaven ben integrades. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

6- Penso que hi ha molta inconsistència en el sistema. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

7- M’imagino que la majoria de gent aprendrà a fer servir l’aplicació ràpidament. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

8- Trobo que el sistema era incòmode d’utilitzar. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

9- M’he sentit segur utilitzant el sistema. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

10- He necessitat aprendre moltes coses abans de poder utilitzar el sistema. 

Totalment en contra 1 … 2 … 3 … 4 … 5 Totalment d’acord 

 

Entrevistat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

#1 alu 5 1 5 1 4 2 4 2 5 1 

#2 prof 3 2 4 1 4 1 4 1 5 1 

#3 pis 4 1 5 1 5 1 5 2 5 1 

#4 crai 5 1 5 1 5 2 5 2 5 1 

#5ex 1 1 5 1 5 1 4 1 4 1 

#6 no 1 1 5 1 4 1 5 3 5 1 

 

Altres comentaris: 

Anava una mica lenta i li ha costat d’entendre els meus dits. 

Anava lenta, em pensava que el twitter no funcionava però era que anava molt lent (*caldria posar un 

retrospecció d’haver clicat) 
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Molt bon treball i molt útil. Aplicació molt clara i entenedora. 

8.3- Manual desenvolupador. 

En aquest apartat detallem els passos que s’hauran de fer per poder desenvolupar parts de l’aplicació. 

 

Modificar dades de les biblioteques mitjançant l’arxiu XML. 

Per modificar dades de les biblioteques cal obrir l’arxiu informacio.xml i modificar les dades que vulguem. 

Cal tenir en compte que si s’afegeixen camps caldrà modificar les funcions AJAX que fan que es mostrin 

en l’aplicació. 

 

Modificar elements de l’aplicació. 

Per modificar qualsevol element intern de l’aplicació cal tenir configurat Phonegap a l’ordinador. Es pot fer 

mitjançant l’Eclipse o el Dreamweaver i és diferent per a Mac que per a Windows. Nosaltres explicarem 

com configurar Phonegap amb Dreamweaver a Windows. 

El primer pas és descarregar-se Phonegap. Es pot fer mitjançant la pàgina principal: 

http://phonegap.com/. 

El segon requeriment és tenir l’SDK d’android disponible a l’ordinador. Si no es té, es pot descarregar des 

de la pàgina principal de desenvolupament d’android. http://developer.android.com/sdk/index.html?hl=sk 

Finalment cal tenir un Dreamweaver superior al CS5. En aquest cas, explicarem la instal·lació amb el 

Dreamweaver CS6 ja que és l’últim que ha sortit al mercat. 

Una vegada ho tenim tot, podem començar la configuració seguint els següents punts: 

1- Obrir el Dreamweaver i anar a Site-Phonegap Build Service 

 

 

http://phonegap.com/
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2- Obrir la segona opció que ens mostra: Phonegap Build Service. Immediatament s’obrirà una 

petita pantalla que ens demanarà les nostres dades de registredel compte de phonegap. 

 

3- Havent realitzat correctament el login tornem a clicar Site-Phonegap Build Service i ara 

seleccionem l’opció de Phonegap Building Setting i seleccionem la localització de l’SDK. 
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4- Havent realitzat el setup podem crear la primera aplicació. Anem a Site i seleccionem l’opció 

New Site. 

 

 

5- Finalment i per tal de compilar l’aplicació cal tornar a clicar Site-Phonegap Build Service on 

veurem les diferents plataformes en les que podem compilar, per a fer-ho cal clicar el botó de Rebuild 

Aplication tal i com s’indica a la figura. 
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En la següent imatge es pot veure el directori d’arxius necessaris 

per poder modificar l’aplicació. 

Images: en aquesta carpeta s’hi poden trobar totes les imatges de 

l’aplicació. 

Img: en aquesta carpeta hi ha les imatges de jquery 

Js: en aquesta part del directori hi trobem les funcions javascript. 

Res: en aquesta carpeta s’hi poden trobar les imatges que fan de 

splashscreen i d’icona amb les diferents mides. 

Arxius html: són els arxius que donen forma a les diferents 

pantalles de l’aplicació. 

Arxiu config.xml: aquest arxiu és el que proporciona la 

configuració de tot el projecte. En aquest arxiu es defineixen els 

permisos que necessitarà l’aplicació. 

Proceso.php: aquest arxiu php és l’encarregat d’enviar les dades 

del formulari al servei del PaB. 

Jquery css: full d’estil del projecte. 

Jquery js: arxius propis del framework de jquery. 

Arxiu XML: aquest arxiu és el que s’ha de modificar en el cas de 

voler canviar informació d’alguna biblioteca. 

 

 

 

 

Les versions de software utilitzades en aquest projecte són les següents: 

- HTML5 

- CSS3 

- Jquery Mobile 1.6.4 

- Dreamweaver CS 6 

- XML 4.0.9 

- Phonegap 3.0 
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8.4- Manual d’usuari. 

Aquest és el manual que haurà de seguir l’usuari per poder utilitzar l’aplicació. 

 

Configurar l’aplicació. 

  

 

Buscar informació de les biblioteques. 

   

 

Obrir el Facebook, el Twitter o la web de la biblioteca. 

Per obrir alguna xarxa social o la web de la biblioteca cal prémer el botó corresponent i se’ns obrirà el 

navegador del dispositiu amb les següents pantalles: 
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Si el que volem és localitzar la biblioteca en particular cal prémer l’últim botó 

 

  

 

Geolocalitzar-se i veure al mapa totes les biblioteques del CRAI. 
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Realitzar una consulta al servei del PaB. 

   

 

Consultar el catàleg de les biblioteques mitjançant la cerca bàsica i la cerca avançada. 

   

Consultar el meu compte personal de la biblioteca. 
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