
Disseny interficies
i UX



Avantatges de dissenyar UX

• És més fàcil que dissenyar un producte

• Dona avantatge competitiu

• Un usuari satisfet és un prescriptor

• Mateix cost més guany

• L’usuari vol coses sencilles fàcils i divertides

Què és UX



UX=experiència d’usuari

La majoria dels processos que fan Disseny Centrat

en l'Usuari tenen el següent esquelet:
• Conèixer a fons als usuaris finals, normalment usant investigació

qualitativa o investigació quantitativa.

• Dissenyar un producte que resolgui les seves necessitats i 

s'ajusti a les seves capacitats, expectatives i motivacions.

• Posar a prova el dissenyat, usant test d'usuari.

Què és UX







«Les decisions

estètiques estan

justificades per una 

compresió de l’objectiu

del producte»
Dieter Rams

Estètica i percepció



Estètica versus 
percepció: el que veu
la gent a les webs està
limitat per a imatge

Estètica i percepció





L’exit d’un lloc web  depèn en realitat d’una

sola cosa, com ho veuen els clients.

Estètica i percepció



Estètica i percepció: 
Abans de començar a dissenyar

Disseny
web

• No és només visual

• Es focalitza en metes i objectius

• Demostra beneficis

• Flueix i s’adapta

• Evoluciona





Graella de funcionalitats web



Graella de funcionalitats web



Els professionals UX





Com dissenyar?



Pensem en bilogia de com pasem d’un atom a 
formar molecules i a fer un organisme…



Els wireframes
i sistemes de 
funcionals



Els wireframes: 
prototip de 
baixa densitat



Els wireframes: 
prototip de 
mitja densitat



Els
wireframes: 
prototip
de mitja
densitat



Els
wireframes: 
prototip
d’alta
densitat



Els
wireframes: 
prototip de 
funcional



Moodboards: 

Collage d'imatges, objectes, 
textos i tot tipus d'elements
que serveixin d'inspiració per a 
un projecte.
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Llibreries d’estils: 
Serveixen als dissenyadors i 
maquetadors web per seguir
l’estil de la web.



Llibreries d’estils: Serveixen als dissenyadors i maquetadors web 
per seguir l’estil de la web
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