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Resum 

El present projecte de recerca té com a objecte d’estudi la influència de la composició grà-

fica de la interfície en la satisfacció de l’usuari en entorns web. La hipòtesi inicial de la que 

parteix exposa que el component compositiu de la interfície web té capacitat per generar 
satisfacció a partir de la transmissió de valors emocionals que connecten positivament 

amb l’usuari millorant l’eficiència de la comunicació. En aquest sentit, es proposa una in-

vestigació de caràcter experimental que ens permeti descobrir com influeix la composició 

gràfica en la satisfacció, i quines composicions i per què tenen més influència que d’altres. 

D’aquesta manera, es pretén constituir un marc de reflexió al voltant de les possibilitats 

comunicatives visuals de la interfície web i aportar nous coneixements pel seu desenvolu-
pament.  

Paraules clau 

Interacció persona-ordenador, satisfacció de l’usuari, composició gràfica, comunicació 

visual, interfície web, preferència, actitud afectiva, emoció, experiència interactiva.
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1.1. OBJECTE D’ESTUDI 

El present projecte de recerca té com a objecte d’estudi la influència de la composició grà-

fica en la satisfacció de l’usuari en entorns web. Tradicionalment, els estudis sobre la sa-

tisfacció de l’usuari han estat abordats des d’un enfocament cognitiu de la interacció però, 
en els últims anys, diverses investigacions (Dillon, 2001; Brave i Nass, 2002; Norman, 

2002) han prestat una considerable atenció als aspectes emocionals, evidenciant que la 

satisfacció no és només un fenomen cognitiu, sinó que també compren estats afectius que 

milloren l’experiència interactiva (Lindgaard i Dudek, 2003; Zhang i Li, 2005). 

 

En aquest context, el disseny de la interfície d’usuari assumeix un rol imperant en la medi-
ació de les diferents relacions cognitives i emocionals que estableixen els usuaris quan 

interactuen amb un sistema. La comprensió i identificació dels models associats al disseny 

i al desenvolupament d’interfícies ens possibilita un acostament a la lògica de l’usuari i 

constitueix una eina de gran utilitat per facilitar els objectius d’interacció i comunicació.  

 

La interacció persona-ordenador, interessada en tots els aspectes relacionats amb el pro-
cés interactiu que es produeix entre les persones i els ordenadors, ha centrat els seus es-

tudis en conèixer els éssers humans com a part integrant de grups i organitzacions, les 

condicions sota les que el subjecte pot voler utilitzar un determinat dispositiu, i les carac-

terístiques físiques que intervenen en la interacció. A la dècada dels setanta, es va fer evi-

dent que un aspecte important de la enginyeria de software era el disseny de la interfície 

d’usuari, de la mateixa manera que es va evidenciar la necessitat de prestar més atenció a 
l’usuari final del sistema. En aquest sentit, la investigació acadèmica i la pràctica professi-

onal en l’àrea de la usabilitat va dedicar els seus esforços a estudiar la forma de dissenyar 

productes interactius amb la finalitat que els usuaris poguessin interactuar amb ells de la 

forma més fàcil, còmode i intuïtiva possible. En aquest context, la enginyeria de la usabili-

tat i el disseny centrat en l’usuari van sorgir com a disciplines encarregades d’assegurar 

empíricament el compliment dels principis de qualitat en l’ús requerits pel producte, a 
través d’un conjunt de processos i mètodes que milloren la seva eficiència i eficàcia. Era el 

moment d’observar com la gent utilitzava els sistemes i creava els seus propis models 

mentals a partir dels processos d’interacció. 

 

Aquest enfocament tradicional, basat principalment en l’estudi de les habilitats i proces-

sos cognitius de l’usuari, amb el temps va evidenciar les seves pròpies limitacions. El con-
cepte d’experiència d’usuari, que Royo (2004) defineix com “el conjunt de sensacions, va-

loracions i conclusions que l’usuari obté de la utilització de l’artefacte” (p. 135), va com-

portar un canvi substancial en la manera d’entendre el disseny dels productes interactius. 
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En paraules de Hassan i Ortega (2003), l’experiència d’usuari va suposar un canvi emer-

gent dins la disciplina, on l’objectiu de la usabilitat “no es limita a millorar el rendiment de 

l’usuari en la interacció [...], sinó que intenta resoldre el problema estratègic de la utilitat 
del producte i el problema psicològic del plaer i la diversió en el seu ús” (p. 14). D’aquesta 

manera, en els últims anys, la interacció persona-ordenador ha començat a considerar en 

els seus estudis, no només el comportament racional dels usuaris amb la finalitat 

d’aconseguir sistemes més eficients i eficaços, sinó també el seu comportament emocional 

com un factor determinant en l’èxit de la interacció. 

 
En aquesta perspectiva, el disseny de la interfície d’usuari ha estat abordat en base a la 

consecució de dos objectius diferenciats. Per un costat, s’han tingut en compte els aspec-

tes objectius a la usabilitat com són la utilitat o la facilitat d’aprenentatge, i de l’altre, s’han 

tingut en compte els aspectes subjectius relacionats amb la qualitat de l’experiència, i per 

tant relacionats amb l’actitud afectiva de l’usuari envers al sistema, com són la satisfacció 

o l’estètica. Com ens indica Jordan (1998) “quan els usuaris comencen a veure la facilitat 
d’ús com a fonamental en la qualitat del producte, els fabricants han començat a respon-

dre mitjançant la incorporació de factors humans en tot el procés de disseny” (p. 25). 

 

Aquesta diferenciació és fonamental per entendre el marc en el que s’adscriu el present 

projecte de recerca, que considera la satisfacció com un component de l’experiència in-

teractiva que es relaciona amb els aspectes subjectius i afectius d’aquesta, i que per tant, 
ha de ser entesa com un concepte més ampli que es troba fora de la usabilitat. En paraules 

de Lindgaard i Dudek (2003) la satisfacció és “la suma subjectiva de l’experiència interac-

tiva” (p. 430). 

 

De tots els aspectes que inclou la satisfacció, l’estètica és l’atribut que amb major pes es 

percebut per l’usuari en la interacció, influint també en la intenció d’ús i el plaer (Dor-
mann, 2000). D’aquesta manera, en els últims anys, diverses investigacions han centrat els 

seus estudis en explorar el rol que ocupa l’estètica en el procés d’interacció (Schenkman i 

Jönsson, 2000; Lavie i Tractinsky, 2004). Un dels principals temes de recerca de l’estètica 

en el camp de la interacció persona-ordenador ha estat la discussió sobre com, des d’una 

perspectiva psicològica, els éssers humans perceben l’estètica i la forma en que es relacio-

na amb la usabilitat percebuda (Kurosu i Kashimura, 1995a; Kurosu i Kashimura, 1995b; 
Tractinsky, Katz, i Ikar, 2000; Hassenzahl, 2004a; Norman, 2005; Zhang i Li, 2005). 

 

Però, tot i que aquests estudis han ajudat als dissenyadors a entendre els diferents nivells 

de la qualitat del disseny que perceben els usuaris quan interactuen amb els productes, i 

com aquestes qualitats es relacionen amb diferents aspectes de l’artefacte, aquest conei-

xement encara no proporciona als dissenyadors formes concretes de realització (Lim, 
Stolterman, Jung, i Donaldson, 2007). 
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Les diferents teories i models associats al disseny de les interfícies gràfiques han portat a 

confusions sobre el que succeeix durant la interacció i com dur a terme el disseny centrat 
en l’usuari. “Els actuals enfocaments evidencien la realitat epistemològica que la confor-

ma, doncs es limiten a establir una visió genèrica de la interfície des d’una perspectiva es-

tètica, quan en realitat correspon més a una dimensió de la comunicació visual” (Correa, 

2010).  

 

En aquest context, el present treball d’investigació vol constituir un marc de reflexió al 
voltant de les possibilitats comunicatives de la interfície web i aportar nous coneixements 

pel seu desenvolupament. Prenent com a objecte d’estudi l’aparença formal de la interfí-

cie web, en concret la seva composició gràfica, l’estudi analitzarà com influeix en la satis-

facció dels usuaris. En aquest sentit, el supòsit inicial del nostre estudi formula que el 

component compositiu de la interfície web té capacitat per generar satisfacció a partir de la 

transmissió de valors emocionals que connecten positivament amb l’usuari millorant 
l’eficiència de la comunicació. 

 

En general, els objectes orientats a les persones interactuen amb elles en base a una sèrie 

d’estímuls que els permeten considerar els objectes com a pròxims o llunyans, o el que 

seria el mateix, com a agradables o desagradables, plaents o desplaents. Els éssers humans 

preferim determinades formulacions visuals a d’altres, i mirem de forma selectiva les 
construccions que se’ns presenten, ja sigui de forma conscient o inconscient. D’aquesta 

manera, la present investigació, de caràcter experimental, pretén posar en relació aquests 

judicis estètics que efectua l’usuari i els valors emocionals que transmeten les composici-

ons gràfiques de la interfície web, avaluant l’estat de satisfacció dels usuaris davant la 

composició per descobrir quines tenen més influència i extreure’n algunes de les seves 

principals causes. 
 

Amb la finalitat d’aconseguir un major coneixement de les relacions que s’estableixen entre 

els usuaris i el missatge de la interfície, el present estudi planteja també la possibilitat de 

tenir en compte la categoria de gènere dels subjectes. Partint del pressupòsit que el gène-

re influeix en els judicis estètics dels éssers humans, aquest treball també té l’objectiu se-

cundari d’avaluar si l’estat de satisfacció dels usuaris davant determinades composicions 
gràfiques pot variar en funció de la categoria de gènere del subjecte.  
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1.2. OBJECTIUS DE LA RECERCA 

Un cop introduït el tema i l’objecte d’estudi de la investigació, i partint de la pregunta ini-

cial: com influeix la composició gràfica d’una interfície web en la satisfacció de l’usuari?, 

passem a precisar els objectius que determinen el que es vol aconseguir amb la mateixa. 
 

a) Objectius generals 
 

• Constituir un marc de reflexió al voltant de les possibilitats comunicatives de la 

interfície web que sorgeixen a partir de la seva aparença visual. 

• Aportar nous coneixements pel desenvolupament del disseny visual de les interfí-
cies web que ajudin als dissenyadors a la seva realització. 

 

b) Objectius específics 
 

• Analitzar com influeix la composició gràfica d’una interfície web en la satisfacció 

de l’usuari. 

• Avaluar les preferències dels usuaris davant determinades composicions gràfiques 

de la interfície web amb la finalitat de descobrir quines i per què tenen més influ-

ència en l’estat de satisfacció. 

• Descobrir si existeixen diferències en les preferències dels usuaris davant deter-

minades composicions gràfiques en funció del seu gènere, i per tant, si es produei-

xen variacions en l’estat de satisfacció. 
 

Amb la finalitat de respondre aquestes qüestions es planteja realitzar un estudi experi-

mental que es basa en l’elaboració d’un model interpretatiu que ens ha de permetre ana-

litzar els objectes de comunicació que intervenen, i centrar-nos en la resposta dels subjec-

tes als estímuls visuals que es presentaran de forma controlada.  
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1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA RECERCA 

Amb la ràpida penetració de les interfícies digitals en tots els aspectes de la vida quotidia-

na ha sorgit la necessitat de comprendre els aspectes estètics de la interacció entre les 

persones i els ordenadors. Les investigacions empíriques de l’estètica suggereixen la ne-
cessitat d’oferir una base analítica que vagi més enllà de l’ús tradicional de l’estètica orien-

tat als principis de la interacció persona-ordenador i la usabilitat. No obstant, aquest nou 

focus de la literatura ha donat com a resultat una imatge borrosa de com afrontar les in-

terfícies gràfiques des d’una perspectiva estètica. Quan els investigadors s’han referit a 

l’estètica web han posat l’accent en qüestions com la bellesa, el plaer, la percepció, les pre-

ferències, els judicis estètics i la usabilitat. I pocs estudis han tingut en compte la influèn-
cia de la comunicació visual sobre l’avaluació d’una interfície d’usuari (Correa, 2010). En 

el trajecte de la literatura s’evidencia una mancança de justificació envers a les teories es-

tètiques existents i també, una propensió a analitzar les seus elements de forma aïllada.  

 

Presentar un enfocament comunicacional dels processos d’interacció que intervenen en la 

interfície web, implica analitzar la imatge de la interfície, és a dir, la seva aparença visual, 
el seu funcionament i la forma en que es relaciona amb l’usuari, des d’una perspectiva on 

els principis de percepció són fonamentals per generar l’estat de disposició positiva per la 

recepció i comunicació de la informació del sistema. 

 

En aquest sentit, no es tracta d’analitzar l’estètica des dels principis d’usabilitat, ni tampoc 

a partir dels models cognitius, que amb el temps han evidenciat les seves limitacions a 
l’hora d’abordar el desenvolupament del que Norman anomena la “imatge del sistema” 

(Norman, 1998). Sinó que es tracta d’analitzar l’estètica des de les teories i models de la 

comunicació visual amb la finalitat de comprendre els processos d’elaboració, difusió i 

recepció dels missatges visuals que conflueixen en la interfície web.  

 

Des d’aquesta perspectiva, presentar un model d’investigació interpretatiu que permeti 
analitzar la satisfacció dels usuaris envers a la composició gràfica de la interfície web, te-

nint en compte els principis de la percepció i les teories de la sintaxis visual, creiem que 

pot aportar una nova manera d’enfrontar-nos al disseny web que s’enriqueixi dels conei-

xements en d’altres camps que fins ara no han estat abordats en profunditat en les investi-

gacions de la interacció persona-ordenador.  

 
D’acord amb Reeves i Nass (1996), la interacció persona-ordenador és essencialment un 

esdeveniment social que ha de fer justícia a la varietat subjectiva d’una vida individual. La 

percepció humana i les operacions conceptuals no poden ser explicades amb números o 
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sistemes (Krauss, 2004), sinó que existeix la necessitat d’estudiar l’estètica visual i el seu 

efecte en la intenció de comunicació utilitzant un enfocament interpretatiu a fi d’entendre 

el fenomen. I això passa per afrontar l’estètica visual no com una sèrie d’elements visuals 
aïllats, sinó com una combinació d’elements que conformen un missatge gràfic específic 

en un context determinat. 

 

Finalment, l’enfocament interpretatiu ens obliga a considerar les percepcions dels usuaris 

des de la seva heterogeneïtat. Estudiar les percepcions estètiques en funció d’una percep-

ció individual enlloc de referir-nos a valors universals que condueixen a la recerca de va-
lors segmentats. Els usuaris tenen maneres diferents de percebre el món prioritzant de 

forma diferent els aspectes que constitueixen la realitat social, de la mateixa manera que, 

els receptors interpreten, descodifiquen i s’apropien dels missatges de forma diferent en 

funció del seu gènere, edat, classe social, ubicació. Múltiples investigacions, no només en 

el camp dels mitjans de comunicació, sinó en d’altres camps i disciplines, han demostrat 

que el gènere intervé en la percepció de tot el que ens envolta. Per tant, es pot afirmar que 
el gènere juga un paper important en la percepció estètica i les preferències de les perso-

nes, i això no només s’expressa en els processos de creació i realització de productes in-

teractius, sinó també en els processos de recepció. 

 

En definitiva, presentar una investigació que permeti relacionar el missatge gràfic, els 

elements que el composen i intervenen, amb el comportament del receptor en base a la 
seva percepció i en funció de la seva categoria de gènere, ens permet aconseguir un major 

coneixement del procés de comunicació i els seus efectes en les interfícies d’usuari. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL PROJECTE 

A continuació s’exposa breument com s’ha organitzat el present projecte de recerca amb 

la finalitat d’assolir els objectius descrits anteriorment (apartat 1.2.). 

 
a) Marc teòric  
 
Per tal de situar el nostre objecte d’estudi i establir els conceptes i característiques princi-

pals que en formen part i que han de ser útils per afrontar l’estudi experimental, s’ha ela-

borat un marc teòric que es divideix en tres blocs diferenciats. Així, el primer bloc, es tro-

ba referit al concepte de satisfacció com a component de la usabilitat; el segon, al concepte 
de satisfacció com a resultat de l’experiència interactiva; i el tercer bloc, a la qualitat del 

disseny. D’aquesta manera, el marc teòric del projecte té en compte els dos enfocaments 

principals que plantegen diferents maneres d’afrontar el disseny i l’avaluació de la interfí-

cie d’usuari, la qualitat en l’ús i la qualitat en l’experiència, i es relacionen aquests dos en-

focaments amb el concepte de satisfacció. Finalment, es destina un últim bloc a compren-

dre la importància de la qualitat estètica en el disseny d’interfícies, així com les principals 
línies de recerca i investigacions que han tingut lloc en aquest camp.  

 

b) Marc metodològic 
 

Seguidament, s’estableix el marc metodològic al qual s’adscriu la investigació. En aquest 

capítol, en primer lloc, es presenten els supòsits i hipòtesis que han de guiar el nostre es-
tudi; en segon lloc, es defineixen els conceptes objecte d’estudi; i finalment, s’exposen les 

eines metodològiques que ens han de permetre assolir els objectius i validar les hipòtesis 

formulades.   

 

c) Conclusions 
 
En darrer terme, es realitza una reflexió general que resumeix els punts principals 

d’aquest projecte de recerca.   
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2.1. INTRODUCCIÓ 

A continuació es presenta el marc teòric de la recerca amb l’objectiu d’aproximar-nos al 

nostre objecte d’estudi, la influència de la composició gràfica en la satisfacció de l’usuari 

en entorns web, establint els conceptes i característiques principals que en formen part i 
situant el nostre anàlisi en un àmbit d’estudi determinat.  

 

La satisfacció de l’usuari és un concepte que en els últims anys ha estat focus d’atenció de 

la literatura en el camp del màrqueting i de la interacció persona-ordenador. Diverses han 

estat les seves definicions i aproximacions, així com els seus mètodes d’anàlisi. És per això 

que aquesta part de la recerca es basarà principalment en entendre el concepte i situar la 
satisfacció en el context que ens ocupa.  

 

La satisfacció dels usuaris és un condicionant de la relació que es produeix entre les per-

sones i els ordenadors. Aquesta relació s’estableix mitjançant una interfície que possibilita 

la comunicació entre els agents garantint l’intercanvi d’informació a partir d’una sèrie 

d’accions d’interacció prèviament establertes. El concepte, encara que amb diversos mati-
sos en funció de l’autor, fa referència a dues idees principals: la interfície com una super-

fície de contacte entre dues entitats, encara que no necessàriament físiques, i la interfície 

com agent clau en l’intercanvi d’informacions entre l’usuari i l’ordenador, permeten esta-

blir una relació de comunicació entre ells (Laurel, 1990).  

 

La disciplina que s’encarrega d’estudiar els requeriments de les interfícies d’usuari resul-
tants de restriccions cognitives dels éssers humans i les implicacions que aquests reque-

riments tenen en el seu disseny és la interacció persona-ordenador (IPO), o com se la co-

neix internacionalment, human-computer interaction (HCI). D’aqueta manera, la interac-

ció persona-ordenador es defineix com la disciplina que estudia l’intercanvi d’informació 

entre les persones i els ordenadors amb l’objectiu de proporcionar unes bases teòriques, 

metodològiques i pràctiques per al disseny i l’avaluació de productes interactius. 
 

L’Associació de Maquinaria de Computació, en anglès Association for Computing Machi-

nery (ACM), és actualment l’organització científica internacional més important que 

agrupa a investigadors, docents i professionals interessats en tots els aspectes relacionats 

amb els sistemes informàtics. Aquesta associació compta amb un grup especialitzat ano-

menat Special Interest Group in Computer Human Interaction (SIGCHI) que defineix la 
interacció persona-ordenador com “una disciplina preocupada pel disseny, l’avaluació i la 

implementació de sistemes interactius per l’ús humà junt a l’estudi dels fenòmens que 

l’envolten” (Hewett, et al., 1992).  
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La interacció persona-ordenador va sorgir a la dècada de 1980 de disciplines subjacents 

com les ciències de la computació, la enginyeria de software i els sistemes d’informació, i 
s’ha format com un camp multidisciplinari on diverses disciplines tradicionals com les 

ciències cognitives, la psicologia, la sociologia, l’antropologia o el disseny industrial, han 

contribuït a l’estudi de les seves qüestions essencials (Preece et al., 1994).   

 

Des dels seus inicis, la interacció persona-ordenador ha tingut com a concepte central i 

inherent la usabilitat, que fa referència a la rapidesa i la facilitat amb la que les persones 
interactuen amb la interfície. Des d’un punt de vista dominant la usabilitat es definida 

com a qualitat en l’ús, una qualitat que pot ser mesurada a través d’una sèrie d’atributs 

com són la efectivitat, la eficiència i la satisfacció. Tot i així, recentment, s’ha establert un 

debat sobre l’aplicabilitat que té aquesta perspectiva a les noves tecnologies i als produc-

tes electrònics de consum, especialment perquè no té en compte els aspectes subjectius de 

l’ús de la tecnologia, com les avaluacions emocionals o les consideracions del valor estètic 
del dispositiu.  

 

Així doncs, aquest enfocament tradicional, basat principalment en l’estudi de les habilitats 

i processos cognitius de l’usuari, amb el temps ha evidenciat les seves pròpies limitacions, 

fet que ha comportat l’aparició en escena d’una nova manera d’entendre el disseny de la 

interfície a partir del concepte de qualitat de l’experiència. El gir cap a l’experiència supo-
sa un intent d’establir nous factors que poden influir en l’acceptació i l’ús de la tecnologia 

tenint en compte els aspectes afectius de la interacció persona-ordenador i alhora inclo-

ent els aspectes pràctics com la utilitat, la facilitat en l’ús i la eficiència del sistema.   

 

D’aquesta manera, i tenint en compte els dos enfocaments principals que plantegen dife-

rents maneres d’afrontar el disseny i l’avaluació d’una interfície d’usuari, el marc teòric 
del projecte de recerca analitzarà el concepte de satisfacció en base a aquests enfoca-

ments. 

 

El primer bloc del marc teòric (apartat 2.2) afrontarà el concepte de satisfacció com a 

component de la usabilitat, i per tant, com a un atribut d’aquesta que es defineix com una 

actitud positiva en termes de confortabilitat i acceptabilitat respecte al sistema, i mesura 
el grau en que s’acompleixen els desitjos i necessitats de l’usuari dins un context d’ús de-

terminat. 

 

En aquest sentit, en primer lloc es definirà la usabilitat a partir dels principals estàndards 

de qualitat i algunes de les definicions més habituals que ens permetran comprendre la 

dimensió del concepte i identificar els atributs que en formen part (apartat 2.2.1). A conti-
nuació s’abordaran els mètodes que asseguren empíricament els nivells d’usabilitat del 
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producte a partir de col·locar al centre del procés a l’usuari i que es recullen dins el que es 

coneix com a disseny centrat en l’usuari (apartat 2.2.2). Seguidament es realitzarà un re-

corregut per les aportacions de la psicologia i les ciències cognitives, revisant algun dels 
principals models que tradicionalment han guiat les investigacions de la interacció perso-

na-ordenador, i que tenen com a finalitat representar el procés d’interacció i millorar la 

qualitat de la interfície (apartat 2.2.3). Finalment, aquest bloc es tancarà amb un apartat 

destinat a comprendre el paper que desenvolupa la satisfacció dins el concepte 

d’usabilitat i la seva relació amb els aspectes subjectius de la interacció (apartat 2.2.4).  

 
El segon bloc teòric (apartat 2.3), tractarà la satisfacció com a resultat de la experiència 

interactiva, i per tant, considerant la satisfacció no com un atribut de la usabilitat, sinó 

com a quelcom molt més ampli que s’aconsegueix a partir d’una bona usabilitat però tam-

bé a partir d’altres constituents que tenen en compte els aspectes afectius de la interacció. 

 

Així doncs, en primer lloc s’abordarà el concepte d’experiència d’usuari a partir de diver-
ses definicions i enfocaments que formen part dels complexos intents de cercar una teoria 

estàndard del concepte (apartat 2.3.1). A continuació, el següent apartat es centrarà en els 

aspectes afectius i emocionals de la interacció que es troben al centre de tota experiència 

humana i que juguen un paper fonamental en les relacions que establim amb els sistemes 

interactius (apartat 2.3.2). Finalment, l’últim apartat d’aquest bloc, es destinarà al concep-

te de satisfacció com a resultat de certs tipus d’experiències obtingudes a partir de la tec-
nologia, i en els factors que hi influeixen (apartat 2.3.3). 

 

Per acabar, donat que l’objecte d’estudi del projecte és la influència que exerceix la com-

posició gràfica d’una interfície en la satisfacció de l’usuari, el marc teòric de recerca pre-

senta un últim bloc destinat a la qualitat del disseny (apartat 2.4). En aquest bloc 

s’analitzaran les implicacions que l’estètica té sobre els conceptes d’usabilitat, experiència 
i satisfacció (apartat 2.4.1), i es revisaran les principals línies de recerca empírica de 

l’estètica (apartat 2.4.2). 
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2.2. LA SATISFACCIÓ COM A COMPONENT DE LA 
USABILITAT 

2.2.1. Definició del concepte d’usabilitat 

Des de principis de 1980, la interacció persona-ordenador ha tingut com a concepte cen-

tral i inherent la usabilitat, aportant les principals teories, conceptes, mètodes i pràctiques 

per al disseny d’interfícies. Però, tot i la seva importància dins la disciplina, la usabilitat és 
un concepte encara molt ampli que compta amb diverses definicions i interpretacions. 

 

En termes generals, i des d’una perspectiva orientada al producte, la usabilitat fa referèn-

cia a la rapidesa i la facilitat amb la que un producte pot ser utilitzat per les persones. El 

terme és un anglicisme que té el seu origen en l’expressió user friendly, que aviat va ser 

substituïda per les seves connotacions vagues i subjectives (Bevan, Kirakowski, i Maissel, 
1991). Més endavant, la usabilitat va ser definida com una característica principal de la 

qualitat d’un producte de software, fins al punt que el terme ha estat recentment substitu-

ït pel de “qualitat d’ús” (Bevan, 1995).  

 

Dues de les definicions més esteses sobre el concepte d’usabilitat i que fan referència a 

aquesta com a sinònim de qualitat són les proposades als estàndards ISO / IEC 9126 (1991, 
2000) i ISO 9241-11 (1998). Aquestes definicions difereixen dels enfocaments tradicionals 

orientats al producte i la seva funcionalitat, on la usabilitat es defineix com a facilitat en 

l’ús, i en canvi, es centren en un enfocament més ampli que s’orienta a l’usuari i a les seves 

necessitats, on la usabilitat es defineix com la capacitat d’utilitzar un producte per a una 

finalitat prevista.  

 
Des de finals de 1991, dins el camp de la enginyeria de software on el terme usabilitat ha 

estat associat principalment al disseny de la interfície d’usuari, l’estàndard ISO / IEC 9126 

defineix la qualitat del software com “la totalitat de característiques d’un ens que li confe-

reixen la capacitat de satisfer necessitats explícites i implícites” (Bevan, 1999, p. 2), una 

definició que va ser adaptada de la versió prèvia de l’estàndard ISO 8402. Aquesta norma 

també estableix els sis atributs de la qualitat del software que són rellevants en el disseny 
d’un producte: usabilitat, funcionalitat, fiabilitat, eficiència, facilitat de manteniment i 

portabilitat. I defineix la usabilitat com “un conjunt d’atributs relacionats amb l’esforç que 

es necessita per l’ús, i amb l’avaluació individual de cada ús, realitzat per un conjunt 

d’usuaris definit o implícit” (Bevan, 2001, p. 537). Aquest conjunt d’atributs de la usabili-
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tat, a la vegada, estan subdividits en tres característiques: comprensibilitat, la capacitat 

d’un producte per permetre a l’usuari comprendre la seva adequació i com ha ser utilitzat; 

facilitat d’aprenentatge, la capacitat d’un producte per permetre a l’usuari aprendre’l; i 
operativitat, la capacitat d’un producte per permetre a l’usuari operar-lo i controlar-lo.   

 

D’aquesta manera, el model que proposa l’estàndard defineix la qualitat com un concepte 

compost, multidimensional, que conté una quantitat d’atributs o característiques, entre 

elles la usabilitat, per mitjà de les quals es pot dissenyar i avaluar qualssevol software on 

l’objectiu últim és satisfer les necessitats explícites i implícites dels usuaris.  
 

Però tot i que l’estàndard proposa una sèrie d’atributs que es poden incorporar al codi del 

software per tal de reduir l’esforç en l’ús d’aquest, la presència o absència d’aquest atributs 

preestablerts no pot assegurar la usabilitat, donat que no hi ha una forma fiable de pre-

veure el comportament dels usuaris en la seva interacció amb el producte final. 

 
En aquest sentit, amb la finalitat de resoldre el problema que planteja l’estàndard de 1991, 

la ISO / IEC 9126 va ser revisada i substituïda l’any 2001 per la ISO / IEC 9126 – 1, on es 

van incloure nous atributs al model de qualitat que tinguessin en compte tres enfocaments 

diferents: la qualitat interna del producte, la qualitat externa i la qualitat en l’ús. Així, la 

qualitat interna es mesura i avalua per mitjà de les propietats estàtiques del codi del 

software, com per exemple la seva arquitectura; la qualitat externa es mesura a partir de 
les propietats dinàmiques del codi quan s’executa, com per exemple el temps de resposta; 

i finalment, la qualitat en l’ús es mesura a partir del grau en que el software compleix amb 

les necessitats de l’usuari en l’entorn de treball, com per exemple la productivitat.  

 

Aquests tres enfocaments mantenen de l’estàndard ISO / IEC 9126 els sis atributs de qua-

litat citats anteriorment, però revisen i modifiquen algunes definicions amb l’objectiu de 
facilitar-ne la seva interpretació. D’aquesta manera, la usabilitat queda definida com “la 

capacitat que té un producte de software per ser comprès, après i usat, i ser atractiu per 

l’usuari” (Bevan, 2001, p. 537), afegint a les tres característiques de comprensibilitat, faci-

litat d’aprenentatge i operativitat, dues de noves: grau d’atractiu, la capacitat d’un produc-

te per ser atractiu a l’usuari, i conformitat amb els estàndards, la capacitat d’un producte 

per adherir estàndards, convencions, guies d’estil o regulacions relacionades amb la usabi-
litat.  

 

Finalment, l’estàndard ISO 9241-11, en el que es basa també la norma ISO / IEC 9126 – 1 

referida específicament al software, proposa una visió de la qualitat en l’ús més amplia 

basada en el concepte ergonòmic de la usabilitat, fent referència als factors de l’entorn 

físic i social que influeixen en la mesura en què els usuaris poden aconseguir els seus ob-
jectius. D’aquesta manera la Organització Internacional per l’Estandardització a la norma 
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ISO 9241-11 defineix la usabilitat com “el grau en què un producte pot ser utilitzat per de-

terminats usuaris per aconseguir objectius específics amb eficiència, eficàcia i satisfacció 

en un context d’ús determinat” (1998).  
 

L’efectivitat i l’eficiència són dues variables objectives de la usabilitat que poden mesurar-

se o avaluar-se a través de l’observació de l’usuari durant el procés d’interacció. La prime-

ra fa referència a l’exactitud i l’exhaustivitat amb la que els usuaris poden aconseguir ob-

jectius específics, i la segona, als recursos emprats en relació a l’exactitud i l’exhaustivitat 

amb els que els usuaris aconsegueixen els objectius. En canvi, el tercer atribut, la satisfac-
ció, és una variable altament subjectiva que s’aconsegueix com a resultat de preguntar als 

usuaris un cop finalitzada la tasca d’interacció, i que fa referència a l’absència 

d’incomoditat i a una actitud positiva envers a l’ús del producte.  

 

Com hem vist, aquesta definició estàndard per un costat indica els diversos aspectes que 

ha de considerar la usabilitat, com són l’efectivitat, l’eficiència i la satisfacció, i de l’altre 
realitza una diferenciació en funció de l’objectiu, l’usuari i el context. La usabilitat doncs, 

ha de ser entesa no només a partir de les característiques i necessitats dels usuaris, sinó 

també sempre en relació a la forma i les condicions d’ús per part d’aquests. 

 

A banda de definir la usabilitat com un atribut de qualitat, la majoria de les definicions, 

des de la perspectiva de la enginyeria de la usabilitat, es centren principalment en la clas-
sificació dels atributs o factors quantificables que la composen i a través dels quals por ser 

avaluada, així cada definició depèn del context i l’enfocament amb el que es pretén mesu-

rar-la. En aquest sentit, val la pena nombrar dues de les definicions pioneres i més utilit-

zades a partir de les quals s’han realitzat diverses modificacions. 

 

En primer lloc, Brian Shackel (1991) defineix la usabilitat vinculada al concepte 
d’acceptació que fa referència a l’acte de percepció de la utilitat, la usabilitat, el grat i el 

cost del producte. La utilitat es vista com una correspondència entre les necessitats de 

l’usuari i l’ús del producte, la usabilitat com la capacitat d’utilitzar el producte, el grat es 

refereix a les avaluacions afectives que l’usuari realitza envers el producte, i el cost es re-

laciona amb l’àmbit financer, així com amb les conseqüències socials i d’organització. 

D’aquesta manera, Shackel defineix la usabilitat com la capacitat d’un sistema de ser uti-
litzat fàcilment i amb eficàcia per un rang determinat d’usuaris, que han rebut un entre-

nament i un suport específic per dur a terme un rang determinat de tasques, en un rang 

específic d’escenaris (p. 24). Finalment, Shackel proposa mesurar la usabilitat en base a 

quatre atributs: l’eficàcia, entesa com l’acompliment de les tasques d’interacció; la facilitat 

d’aprenentatge, el grau d’instrucció que es necessita per realitzar les tasques; la flexibili-

tat, la variació de tasques que ofereix el sistema; i l’actitud, vinculada a la satisfacció dels 
usuaris.  
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En segon lloc, Jacob Nielsen (1993) també coincideix amb Shackel al considerar la usabili-

tat com un aspecte que influeix en l’acceptació del producte i distingeix entre dos compo-
nents principals que formen part del que ell anomena usefulness: la utilitat, que fa referèn-

cia a l’aspecte funcional del sistema, a les accions i operacions que realitza; i la usabilitat, 

que fa referència a com els usuaris poden utilitzar aquesta funcionalitat. D’aquesta mane-

ra evidencia el fet que encara que un sistema sigui fàcil d’utilitzar no té perquè ser útil 

pels usuaris.   

 
Nielsen no compta amb una definició precisa de la usabilitat, però proposa una sèrie de 

heurístiques que permeten avaluar-la a partir criteris qualitatius: facilitat d’aprenentatge, 

els sistemes han de ser fàcils d’utilitzar; eficiència en l’ús, quan l’usuari hagi comprès ple-

nament el sistema augmentarà la productivitat; facilitat de memorització, els sistemes han 

de ser fàcils de recordar; tolerància als errors, tot sistema ha de tenir una taxa baixa 

d’errors; i satisfacció, el sistema ha de ser agradable d’utilitzar fent que els usuaris es sen-
tin subjectivament satisfets.  

 

Finalment, Folmer i Bosch (2004) recullen alguns atributs que composen aquestes defini-

cions i els classifiquen en dos tipus d’atributs: els atributs objectius, relacionats amb el 

rendiment de l’usuari, com per exemple la facilitat d’aprenentatge, l’eficàcia, l’eficiència, 

la tolerància als errors i la facilitat de memorització; i en atributs subjectius, relacionats 
amb l’opinió dels usuaris sobre el sistema, com per exemple la satisfacció o l’atracció. 

 

Fins aquí, s’han revisat els principals estàndards de qualitat de la usabilitat que ens han 

permès comprendre la dimensió del concepte, així com algunes de les definicions que ens 

han permès identificar els atributs que en formen part i que permeten la seva avaluació 

sistemàtica. Sintetitzant, l’objectiu de la qualitat en l’ús és que els productes reals puguin 
ser utilitzats per persones reals amb la finalitat d’aconseguir les seves tasques en un con-

text determinat. I això no només implica que les interfícies siguin fàcils d’utilitzar, sinó 

també una adequada funcionalitat i un suport real als processos que es desenvolupen. En 

aquest sentit, sembla evident pensar que la qualitat ha de ser l’objectiu més important en 

el disseny d’una interfície permeten que el producte pugui ser utilitzat pels usuaris i els 

permeti aconseguir les finalitats previstes. A continuació, doncs, el següent apartat abor-
darà el disseny centrat en l’usuari, un conjunt de processos que tenen en comú l’objectiu 

d’aconseguir satisfer les necessitats dels usuaris potencials, adaptar la tecnologia a les ex-

pectatives i crear interfícies que facilitin la consecució dels seus objectius.    
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2.2.2. El disseny centrat en l’usuari  

El disseny centrat en l’usuari (DCU), o en el terme anglès user-centered design (UCD), es 

pot definir com un conjunt de processos i metodologies que asseguren empíricament el 

compliment dels nivells d’usabilitat requerits pel producte, a partir de centrar la seva ac-
tivitat en la comprensió de les necessitats de l’usuari, el seu comportament i característi-

ques, i involucrant-lo en tot el procés de disseny i desenvolupament. L’Associació de Pro-

fessionals de la Usabilitat (UPA) defineix el concepte com “un enfocament de disseny que 

s’assenta en el procés d’informació sobre les persones que utilitzaran el producte. Els pro-

cessos del DCU es centren en els usuaris a través de la planificació, el disseny i el desenvo-

lupament del producte” (2010).  
 

L’origen d’aquesta visió s’emmarca en el disseny industrial i militar de les dècada dels 

cinquanta, on els dissenyadors estan convençuts que l’optimització i l’adaptació de l’ésser 

humà al disseny de productes respon a un minuciós procés d’investigació en els factors 

humans, l’ergonomia, l’antropometria, l’arquitectura o la biomecànica (Hassan i Ortega, 

2003).  
 

En el camp de la interacció persona-ordenador, el disseny centrat en l’usuari va néixer 

principalment de les necessitats de la industria de transformar les complicades tecnologi-

es d’ús professional en aplicacions pel món real. El terme es va estendre de forma genera-

litzada a la dècada de 1980, arrel de la publicació User-centered system design: New pers-

pectives on human-computer interaction de Donald Norman i Stephen Draper (1986). Tot i 
que, Gould i Lewis (1985) ja n’havien fet referència en un estudi previ on indicaven algun 

dels seus principis fonamentals: el contacte inicial i continu amb els usuaris, els criteris 

quantitatius de l’avaluació de la usabilitat, i el disseny iteratiu (Keinonen, 2008). 

 

Tanmateix, Vredenburg, Mao, Smith, i Carey (2002), amb l’objectiu de proporcionar una 

base empírica per la planificació, el desenvolupament i l’execució del disseny centrat en 
l’usuari, avaluen els principals mètodes i processos més utilitzats a partir d’una sèrie 

d’enquestes realitzades a professionals experimentats en aquest camp. El seu treball con-

clouen afirmant que els mètodes del DCU, en general, milloren la utilitat del producte i la 

seva facilitat d’ús, i mostra que el disseny iteratiu i l’avaluació de la usabilitat són els prin-

cipis més utilitzats i són percebuts com els que més impacte exerceixen en la qualitat de la 

interfície d’usuari.  
 

L’estàndard ISO 13407 (1999) constitueix un marc de referència i orientació cap a 

l’assoliment de la qualitat en l’ús incorporant les activitats del disseny centrat en l’usuari 

durant el cicle de vida dels sistemes interactius. Aquesta norma descriu el DCU com un 

enfocament multidisciplinari, que incorpora els coneixements dels factors humans i les 
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tècniques de l’ergonomia amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia i la productivitat contra-

restant els efectes adversos en l’ús.    

 
L’estàndard també defineix cinc activitats o fases principals que s’han de tenir en compte 

en les etapes inicials de disseny:  

 

1. Planificar el procés de disseny centrat en l’home. 

2. Entendre i especificar el context d’ús, com per exemple identificar les persones a 

les quals es dirigeix el producte, amb quina finalitat l’utilitzaran i en quines condi-
cions.  

3. Especificar l’usuari i els requeriments d’organització, és a dir, identificar els objec-

tius de l’usuari i del proveïdor. 

4. Produir solucions de disseny. 

5. Avaluar el disseny en funció dels requeriments, convertint-se en la fase principal 

de tot el procés on es validen les decisions de disseny en funció dels requeriments 
que es satisfan.  

 

Finalment, aquestes cinc fases s’han de dur a terme de forma iterativa fins a l’assoliment 

dels objectius, variant la seqüencia i el nivell d’esforç i detall en funció de l’entorn i de 

l’etapa del procés. 

 
Maguire (2001) recull en el seu estudi una sèrie de mètodes específics que es poden apli-

car a cadascuna de les fases del procés de disseny proposades a l’estàndard. Així per 

exemple, en la primera fase, que inclou la planificació de la usabilitat i l’anàlisi de la rela-

ció cost-benefici, implica reunir les parts interessades per debatre i acordar aspectes de la 

usabilitat que contribueixen als objectius del projecte i a la facilitat d’ús del producte. En 

la segona fase, relativa al context d’ús del producte o sistema, és important identificar les 
parts interessades, crear grups d’usuaris i realitzar reunions amb cada grup junt als repre-

sentants de l’equip de disseny. En aquesta fase s’utilitzen enquestes, mètodes 

d’observació, diaris d’activitat i anàlisis de tasques.  

 

En la tercera fase del procés de disseny, Maguire indica que els mètodes generals que es 

poden utilitzar per donar suport als usuaris i als requeriments dels proveïdors són per 
exemple: l’anàlisi dels interessats, les entrevistes, els grups focals, l’ús d’escenaris reals i 

simulacions, o el mapeig de tasques. I a la quarta fase, destinada a la producció de soluci-

ons de disseny, inclou tècniques per generar nous dissenys com per exemple la pluja 

d’idees, i tècniques de representació com els guions gràfics (storyboards), la creació de 

prototips, o la categorització de continguts (card sorting).  
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Finalment, la cinquena fase del procés, orientada a l’avaluació del disseny en funció dels 

requeriments, inclou bàsicament tres nivells principals: l’avaluació participativa, 

l’avaluació assistida i l’avaluació de control, inclouen per exemple, avaluacions heurísti-
ques i amb experts, i formularis d’avaluació de la satisfacció dels usuaris.  

 

Altrament, una de les formulacions més detallades de l’aplicació del disseny centrat en 

l’usuari per llocs web és la proposada per Garrett (2002). La idea principal de l’autor és 

crear experiències agradables per l’usuari a partir d’estudiar com es comporten quan uti-

litzen un producte, i quins factors hi intervenen tant en el seu comportament davant 
l’objecte, com en el seu ús. D’aquesta manera, Garrett defineix l’experiència com el resul-

tat de la totalitat de decisions que es prenen sobre el disseny de la pàgina, el seu compor-

tament i les accions que permet realitzar, i presenta una sèrie de plans que permeten ad-

ministrar el procés de desenvolupament de l’experiència. Al descompondre l’experiència 

en plans o capes, es presenta una estructura on cada capa informa i influeix en tots els as-

pectes d’aquesta (p. 22-23).  
 

Així, el primer pla identificat per l’autor i el més concret de tots, és la superfície, on es po-

den visualitzar els textos i les imatges. El segon, és l’esquelet, que fa referència a com es 

troben col·locats els botons, les pestanyes, les imatges i els blocs de text dins la pàgina 

web. Aquest esquelet està dissenyat per optimitzar l’acord entre els diferents elements per 

aconseguir maximitzar l’eficiència de la navegació i crear interfícies consistents. El tercer 
pla, és una versió més concreta d’un element més abstracte, l’estructura, que defineix els 

fluxos de navegació dins la pàgina. Així, on l’esquelet defineix la disposició dels elements 

segons categories, l’estructura defineix aquestes categories o opcions possibles, definint 

per tant, les relacions que s’estableixen entre les característiques i les funcions del lloc 

web. Aquestes, a la vegada, acaben conformant el quart pla, l’abast, on es decideix si s’han 

d’incloure o no aquestes característiques i funcions al lloc web. I finalment, el cinquè pla 
de l’experiència, el més abstracte de tots els plans, és l’estratègia, que incorpora els objec-

tius tant dels proveïdors com dels usuaris.  

 

Aquests cinc plans proveeixen un marc conceptual per tenir en compte problemes relaci-

onats amb l’experiència d’usuari i les eines que es poden utilitzar per resoldre’ls. I es tro-

ben relacionats amb diferents disciplines o llenguatges en funció de si es tracta d’una in-
terfície de software o un sistema d’informació.  

 

En conjunt doncs, el disseny centrat en l’usuari pot ser definit com una filosofia o un en-

focament encaminat a aconseguir millorar empíricament la usabilitat, on l’usuari és el 

centre de tot el procés de decisions. I en aquest procés, s’ha de tenir en compte que no 

només es dissenyen productes, sinó també experiències d’usuari, fet que implica entendre 
el producte vinculat al seu ús, al seu context, i a les necessitats i motivacions de l’usuari 
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final. D’aquesta manera el DCU té com a premissa estudiar com es comporten els usuaris 

quan utilitzen un determinat producte, i quins factors intervenen tant en el comporta-

ment davant de l’objecte, com en la seva utilització. Finalment, aquesta disciplina, des dels 
inicis, aplica els coneixements de les ciències cognitives i de la psicologia aplicada al mo-

del d’interacció persona-ordenador, aspecte que tractarem en el proper apartat. 
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2.2.3. Aspectes cognitius de la interacció 

Tradicionalment la investigació en el camp de la interacció persona-ordenador ha centrat 

el seu estudi en les habilitats i processos cognitius de l’usuari. Amb la finalitat 

d’aprofundir en els estudis de la usabilitat i millorar la qualitat dels sistemes ha adoptat i 
adaptat diversos conceptes provinents de les ciències cognitives, una disciplina científica i 

interdisciplinar orientada a comprendre els principis de la conducta cognitiva i in-

tel·ligent amb l’objectiu d’estudiar la ment, les habilitats mentals i el desenvolupament 

d’artefactes intel·ligents que puguin augmentar les capacitats humanes. 

 

De totes les formes de representació del coneixement que la psicologia cognitiva ha estu-
diat, els models mentals han estat i continuen sent els que més interès han despertat entre 

els investigadors de la interacció persona-ordenador. Aquests han estat estudiats en un 

esforç per comprendre com els éssers humans percebem, coneixem, prenem decisions i 

construïm el nostre comportament en una gran varietat de contextos. 

 

La teoria cognitiva representacionista sosté que els éssers humans no aprehenem direc-
tament del món que ens envolta, sinó que només podem aspirar a construir un model o 

representació mental d’aquest món. Johnson-Laird (1983) indica que els models mentals 

“són més simples que les entitats que representen. En conseqüència contenen elements que 
es redueixen a pures i simples imitacions de la realitat, elements que no són operatius del 
funcionament dels seus corresponents en el món real, sinó només procediments que simulen 
el seu comportament” (Johnson- Laird, 1983, p. 47). 

Els models mentals es creen doncs a partir de dades fragmentades i desconnectades que la 

ment interconnecta i organitza per poder donar-lis un sentit complert. 

 

La teoria dels models mentals va trobar un fèrtil camp d’aplicació en les teories discursi-
ves i interpretatives (Eco, 1979; Bettetini, 1984). Dins la semiòtica interpretativa, Bettetini 

(1984) en la teoria de la conversa textual va recuperar les categories de la ciència cognitiva 

per parlar d’un “actor model” i un “lector model”, entitats virtuals que existeixen respec-

tivament només en la ment de l’actor i en la ment del lector. 

 

Les investigacions de la interacció persona-ordenador també es van servir d’aquesta teo-
ria dels models mentals amb la finalitat de representar el procés d’interacció. Segons 

Norman aquestes estructures cognitives resulten fonamentals per “ajudar-nos a entendre 

les nostres experiències” i per “preveure els resultats de les nostres accions i afrontar els 

esdeveniments inesperats” (Norman, 1988, p. 55). En aquest sentit, la filosofia del disseny 

centrat en l’usuari ha adaptat el coneixement de la teoria dels models mentals per assegu-
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rar la consecució d’un producte amb la funcionalitat adequada per usuaris concrets, inten-

tant reduir la complexitat i la incertesa del diàleg que es produeix entre el sistema i 

l’usuari final. 
 

El model proposat per Norman, donat que tracta el model teòric que representa la dinà-

mica que es verifica entre diferents models conceptuals, s’ha convertit en el model estàn-

dard dins el camp de la interacció persona-ordenador. Així doncs, Norman (1983) consi-

dera que, en el procés d’interacció entre l’usuari i el sistema, coexisteixen dos models 

conceptuals i una imatge, d’aquesta forma distingeix entre: el model conceptual del disse-
nyador, al que anomena model de disseny (design model); el model conceptual que es for-

ma l’usuari, el model de l’usuari (user model); i la imatge resultant de l’estructura física 

que s’ha construït, la imatge del sistema (system image). Aquests models, segons Norman, 

“proveeixen capacitats predictives i exploratòries que ens permeten entendre la interac-

ció” (p. 7). 

 
Per un costat, el model de disseny és el model conceptual del creador, és la conceptualit-

zació que té a la ment el dissenyador; una imatge mental del sistema que ha construït de la 

mateixa manera que ha construït un model mental de l’usuari del sistema. Aquesta imatge 

de l’usuari pot ser fruit d’un treball d’investigació, on es creuen els anàlisis de mercat i les 

tècniques del disseny centrat en l’usuari, o simplement una intuïció del dissenyador. En 

tots dos casos, com indica Scolari, “es tracta d’una hipòtesi —més o menys fonamentada— 
a càrrec del dissenyador” (Scolari, 2004, p. 150). De totes formes, Norman (1986) ens indi-

ca que el model de disseny s’hauria de construir en base a les tasques de l’usuari, els seus 

requeriments i les seves capacitats, considerant també els coneixements tècnics de 

l’usuari, les seves experiències prèvies, i les seves destreses i limitacions en quan als me-

canismes de processament de la informació, especialment pel que fa al processament dels 

recursos i els límits de la memòria a curt termini (p. 47).  
 

De l’altre, el model de l’usuari és el model mental desenvolupat per l’usuari a partir de la 

seva interacció amb el sistema, és la representació que elabora per explicar el funciona-

ment del sistema. Tot i que el seu model és independent del coneixement tècnic que tin-

gui del funcionament real del sistema que està utilitzant, li permet utilitzar-lo sense haver 

de desenvolupar competències mecàniques o informàtiques. Així doncs, a través d’aquest 
model conceptual, l’usuari pot preveure els efectes de les seves accions, és a dir, sense un 

model adequat “podem operar mecànicament, com cecs: realitzem les operacions que ens 

diuen, sense donar-nos compte del perquè, dels efectes que hem d’esperar o què fer si les 

coses no surten bé” (Norman, 1988, p. 24). 

 

Idealment, el model del dissenyador i el model de l’usuari són equivalents, tot i així, 
l’usuari i el dissenyador només es comuniquen per conducte del propi sistema: la seva 
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aparença física, el seu funcionament, la forma en que reacciona i els manuals o instrucci-

ons que l’acompanyen. En conseqüència la imatge del sistema és crítica, ja que probable-

ment, el model del dissenyador i el model de l’usuari no coincidiran. Per tal de reduir la 
incertesa en el procés de disseny, el model conceptual del dissenyador ha de governar en 

tot moment en la interfície, de manera que la imatge del sistema sigui vista per l’usuari 

com una imatge consistent, cohesiva i intel·ligent. De la mateixa manera que, el model 

conceptual que s’ensenya a l’usuari haurà d’utilitzar almenys tres criteris fonamentals: 

haurà de ser fàcil d’aprendre, funcional, i usable (Norman, 1983, p. 13).  

 
Cal destacar també que, els models mentals no són construccions aïllades i estàtiques, sinó 

estructures simbòliques que, realimentades per noves informacions que la ment va rebent 

i confrontant amb altres models existents, es troben en un estat de continua transformació 

(Norman, 1983; Farooq i Dominick, 1988; Staggers i Norcio, 1993).  

“La realitat que anem construint és oberta, incompleta i ampliable (Norman, 1983). Ens 
permet connectar tots els nostres coneixements i està subjecte als nostres interessos i neces-
sitats. També està subjecte a noves visions, noves idees i noves interpretacions que reconfi-
guren aquesta pluralitat de connexions. En aquest sentit podem extreure que el nostre co-
neixement està organitzat en la memòria com xarxes interconnectades de representacions 
d’objectes, successos i conceptes, formant la base estructural que atorga significat al nostre 
món”. (Hassan i Ortega, 2003, p. 31) 

Altrament, diversos investigadors han conclòs els seus estudis indicant que els models 

mentals presenten diversos problemes (Staggers i Norcio, 1993, p. 595). En aquest sentit, 

Norman (1983, p. 8) ens indica que:  

 

1. Els models mentals són incomplerts. 
2. Les habilitats de les persones per “executar” els seus models mentals són molt li-

mitades. 

3. Els models mentals són inestables: les persones obliden els detalls del sistema (o la 

totalitat del sistema) que estan utilitzant, especialment quan fa temps que no 

l’utilitzen. 

4. Els models mentals no tenen límits ben definits: dispositius i operacions similars 
poden ser confoses les unes amb les altres. 

5. Els models mentals són “no-científics”: reflecteixen les “supersticions” i les creen-

ces de les persones sobre el sistema físic. 

6. Els models mentals són parsimoniosos: freqüentment les persones opten per ope-

racions físiques addicionals enlloc d’una planificació mental que evitarà aquestes 

operacions. És a dir, les persones prefereixen gastar més energia física a favor de 
tenir una menor complexitat mental. 
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Finalment, una de les crítiques més importants al cognitivisme, que prové de la in-

tel·ligència artificial, és l’enfocament enactiu que qüestiona el fet que la cognició consis-

teixi en la representació d’un món que és independent de la nostra actitud perceptiva i 
cognitiva (Varela, 1990; Varela, Thompson, i Rosch, 1992). El nou paradigma expressa que 

el món, l’objecte, i l’entitat cognitiva, el subjecte, es defineixen mútuament: les facultats 

cognitives es troben íntimament lligades a la història que s’ha viscut i és aquesta la que fa 

emergir el nou coneixement. En paraules de Valera, el coneixement “es relaciona amb el 

fet d’estar en un món que resulta inseparable del nostre cos, del nostre llenguatge i de la 

nostra història social” (1990, p. 95). De fet, Norman també sustenta aquesta postura a 
l’afirmar que l’ésser humà és més que una màquina de processar símbols, és un “organis-

me animat [...], un animal social, que interactua amb altres individus, amb l’entorn i amb 

ell mateix” (1987, p. 316). 

 

Tot i així, en el camp de la interacció persona-ordenador, el fet que els enfocaments re-

presentacionistes hagin perdut el seu pes en el camp de la intel·ligència artificial, no signi-
fica que no siguin d’utilitat. Com comenta Valera (1990), cadascun dels enfocaments sor-

gits per comprendre la cognició i el seu origen —representacionisme, conexionisme, en-

acció— es relacionen entre si i són útils en el seu propi context. 

 

Generalment, la consideració dels aspectes cognitius en la interfície augmenta la seva 

qualitat. Així per exemple, desenvolupar un bon model conceptual, en la línia del que 
proposta Norman (1988, p. 12-17, p. 173-180), pot ser fonamental per fer el sistema més 

comprensible i previsible, i per tant, més fàcil d’aprendre i més eficaç. O bé, un bon model 

conceptual i un disseny acurat de signes visuals poden ser elements que facilitin el record 

del funcionament del sistema. De fet, l’ús de l’analogia o la metàfora són recursos extrets 

de la psicologia cognitiva que milloren la identificació de les tasques amb les que interac-

tuar amb un sistema nou a través de la familiaritat. També, en relació a la manipulació di-
recte de les imatges, un terme encunyat per Shneiderman (1997), s’ha demostrat que 

molts dels problemes d’interacció es resolen millor si els usuaris es poden servir de la re-

presentació visual tant dels objectes com de les accions. 

 

Finalment, una altre de les crítiques que es realitzen en vers la ciència cognitiva en els 

processos d’interacció, d’especial rellevància per aquest projecte, és la seva ambigüitat 
amb els termes que utilitza i principalment que no suggereixen al dissenyador formes con-

cretes de realització. Tal i com sosté Scolari “el model de les ciències cognitives evidencia 

els seus límits quan ha de fer-se càrrec dels elements que composen la interfície del sis-

tema” (2004, p. 226). És a dir, el model cognitiu presenta pocs recursos per poder apro-

fundir en el que Norman anomena la imatge del sistema. 
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2.2.4. El concepte de satisfacció dins la usabilitat 

Com hem vist al llarg d’aquests apartats, la usabilitat és un concepte molt ampli que inclou 

diversos aspectes o atributs que sovint la defineixen. D’acord amb la definició de 

l’estàndard internacional ISO 9241-11 (1998) els tres pilars de la usabilitat són l’eficàcia, 
l’eficiència i la satisfacció. No obstant això, la literatura tradicional en el camp de la in-

teracció persona-ordenador s’ha dedicat principalment a l’eficàcia i la eficiència, i la satis-

facció ha quedat relegada a un subproducte de la usabilitat. Aquest biaix ha quedat reflec-

tit en nombroses publicacions que majoritàriament han centrat els seus estudis en els cri-

teris objectius del rendiment de l’usuari (Lindgaard i Dudek, 2003, p. 430). 

 
La norma ISO 9241-11 (1998) defineix la satisfacció com el confort i la acceptabilitat del 

sistema de treball per part dels usuaris i altres persones afectades pel seu ús. El confort fa 

referència a la totalitat de les respostes emocionals i psicològiques de l’usuari durant l’ús 

del sistema. I l’acceptació, en canvi, fa referència a la totalitat d’actituds envers al sistema 

o a la percepció de l’usuari en relació a aspectes específics d’aquest, com ara la considera-

ció que el sistema és fàcil d’utilitzar o d’aprendre. 
 

Donat que la satisfacció és un component subjectiu de la usabilitat que es diferencia del 

rendiment de l’usuari durant la interacció, és evident que la forma de ser mesurada ha de 

ser diferent de la resta d’atributs. A més, com sosté Bengts (2004), la satisfacció no es tro-

ba en els propietats del producte, sinó en l’usuari, i es veu per tant influenciada per la usa-

bilitat percebuda i l’actitud de l’usuari envers al sistema.  
 

En aquest sentit, podem parlar de dues dimensions de la usabilitat: la usabilitat objectiva i 

la usabilitat subjectiva o percebuda. Aquestes dimensions han estat estudiades per diver-

sos investigadors. Kurosu i Kashimura (1995a, 1995b) per exemple, en el seu estudi sobre 

el disseny de botons de control dels caixers automàtics, les anomenen respectivament 

usabilitat aparent, en relació a la percepció que té a priori l’usuari sobre la usabilitat, i 
usabilitat inherent, en referència als factors, que segons la interacció persona-ordenador, 

milloren el rendiment de l’usuari: l’eficàcia i l’eficiència.  

 

L’estudi de Kurosu i Kashimura va demostrar que els aspectes estètics de la interfície te-

nien un rol fonamental en les actituds dels usuaris respecte al sistema. En el seu treball, 

van mesurar la usabilitat aparent, l’aspecte perceptiu de la interfície, abans que els usuaris 
exploressin les funcions del sistema, a través dels diversos components del seu disseny. 

D’aquesta manera, van evidenciar que existia una forta correlació entre els judicis estètics 

de la interfície i la usabilitat aparent. 
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Aquests resultats experimentals, que després van ser posats en pràctica en d’altres estudis 

com el realitzat per Tractinsky (1997), van reflectir que la usabilitat aparent és un aspecte 

diferent de la interfície que la usabilitat intrínseca, i que es relaciona amb la impressió vi-
sual d’aquesta, exercint una gran influència en l’acceptació del producte per part de 

l’usuari i en la seva decisió de compra.  

 

Altres investigacions, com la realitzada per Lindgaard i Dudek (2003) contradiuen en part 

aquests estudis, encara que confirmen que existeix una relació entre l’estètica i la usabili-

tat percebuda, el que és bell és més fàcil d’utilitzar, conclouen afirmant que no sempre es 
produeix aquesta correlació i que per tant, és important prestar atenció tant a l’atractiu 

visual com a la usabilitat inherent per aconseguir una major satisfacció de l’usuari. En el 

seu estudi demostren per exemple que un lloc web amb un alt atractiu visual però amb un 

baix índex d’usabilitat percebuda produïa una alta satisfacció en l’usuari, així la baixa 

usabilitat percebuda, suggeria que la “bellesa” necessitava d’alguna cosa més per ser per-

cebuda com a usable. 
 

Frøkjær, Hertzum, i Hornbæk (2000) consideren, no només que existeix una baixa corre-

lació entre les dues dimensions de la usabilitat, sinó que les tres variables —l’eficàcia, 

l’eficiència i la satisfacció— presenten una baixa correlació entre si, i que aquesta depèn 

del domini de l’aplicació, l’experiència de l’usuari i el context d’ús. Aquests autors conclo-

uen afirmant que les tres variables han de ser considerades independents a l’hora de me-
surar la usabilitat, tot i que s’han d’incloure quan es volen aportar resultats generals sobre 

aquesta. 

 

Finalment, Preece, Rogers, i Sharp (2002) realitzen també una distinció entre els atributs 

de la usabilitat en quan a objectius del disseny d’interacció. En aquest sentit, els autors 

distingeixen entre els objectius de la usabilitat i els objectius de l’experiència d’usuari. Així, 
els primers fan referència al fet que el sistema compleixi determinats requeriments 

d’usabilitat inherents com són l’eficàcia, l’eficiència, la seguretat, la utilitat, la facilitat 

d’aprenentatge i el record. I els segons, fan referència a aquells objectius que s’ocupen de 

la qualitat de l’experiència, i que per tant, es vinculen a l’afecte de l’usuari envers al siste-

ma com són la satisfacció, el fet de ser agradable, divertit, entretingut, amable, motivador, 

estèticament agradable, gratificant, creatiu i emocionalment satisfactori. 
 

Aquesta diferenciació és fonamental per entendre el marc en el que s’adscriu el present 

projecte de recerca. Preece, Rogers, i Sharp separaren el concepte de satisfacció de la usa-

bilitat i l’associen en canvi al concepte d’experiència. En aquest sentit, la hipòtesi suggeri-

da en el treball de Bengts (2004) que formula que la satisfacció no pot ser analitzada com 

un atribut de la usabilitat sinó que, per contra, la usabilitat ha de ser entesa com un factor 
més a tenir en compte per aconseguir una experiència d’ús satisfactòria, explicaria en 
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gran mesura el debat entorn la correlació entre les diferents variables. Com indica Hassan 

(2006), “conseqüentment, s’hauria de deixar d’equiparar la usabilitat percebuda (que sí és 

un component de la usabilitat) amb la satisfacció d’ús, que hem d’entendre com un con-
cepte més ampli” (p . 242). 

 

En el moment en que la usabilitat comença a incorporar els aspectes subjectius de la tec-

nologia, així com, les avaluacions emocionals i les consideracions estètiques del sistema, 

la qualitat en l’ús es trasllada a la qualitat de l’experiència.  
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2.3. LA SATISFACCIÓ COM A RESULTAT DE 
L’EXPERIÈNCIA INTERACTIVA 

2.3.1. Definició del concepte d’experiència 

En la última dècada, hi ha hagut un creixent interès al voltant del concepte d’experiència 

d’usuari (user experience, UX). El fenomen ha estat ràpidament difós i acceptat dins la 

comunitat de la interacció persona-ordenador en un intent de fer front a les limitacions 
que suposa el marc tradicional de la usabilitat, principalment centrat en els processos 

cognitius de l’usuari i el seu rendiment en la interacció amb la tecnologia. Però, malgrat 

aquest interès, ha estat difícil aconseguir un acord comú sobre la seva naturalesa i el seu 

àmbit d’aplicació.   

 

La perspectiva de la usabilitat com a qualitat d’ús per referir-se a una sèrie de qualitats 
estètiques, ètiques i funcionals que cal tenir en compte en el disseny de productes interac-

tius (Ehn i Löwgren, 1997), ha obert el debat sobre la importància dels aspectes subjectius 

de l’ús de la tecnologia, com les avaluacions emocionals o les consideracions estètiques 

del dispositiu. Qualitats com el plaer, la satisfacció i la diversió no són qualitats pròpies 

del producte, sinó que formen part del resultat de certs tipus d’experiències obtingudes a 

partir de la tecnologia. En aquest sentit, la qualitat de l’experiència ha entrat a debat. 
Aquesta perspectiva proposa abordar els aspectes de l’ús de la tecnologia que s’ometen en 

la perspectiva de la qualitat en l’ús.  

 

L’experiència d’usuari és un concepte que té el seu origen en la disciplina del màrqueting i 

que no troba una definició consensuada en la recent aplicació en el camp del disseny. En 

un primer intent d’aproximació al concepte, Alben (1996) defineix l’experiència com 

“tots els aspectes que es relacionen amb la manera que la gent fa servir un producte interac-
tiu: la manera que el sent a les seves mans, com de bé entén el seu funcionament, com es sent 
mentre l’utilitza, com de bé serveix als seus objectius, i com de bé encaixa en el context en 
que l’està utilitzant. Si aquestes experiències són satisfactòries i atractives, són per tant va-
luoses pels usuaris i són dignes d’un premi de disseny d’interacció. D’això en diem qualitat 
de l’experiència” (p. 12). 

Posteriorment, Dillon (2001), amb un punt de vista similar a Alben, defineix l’experiència 

com un procés dinàmic resultant de la suma de tres nivells: el procés, el resultat i l’afecte 

(p. 60). El primer nivell fa referència a les accions i respostes que participen en la interac-
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ció amb el sistema; el segon, fa referència a la gamma de variables que mesuren o es rela-

cionen amb el resultat que obté l’usuari en la interacció; i el tercer nivell, l’afecte, cobreix 

la gran quantitat d’elements emocionals de l’experiència interactiva. En resum, Dillon ens 
defineix l’experiència com el resultat d’avaluar què fa l’usuari, què obté l’usuari i com es 

sent l’usuari. 

 

D’altre banda, i possiblement perquè no hi ha una definició extensament acceptada i 

compartida del terme, els experts han tractat d’integrar l’experiència d’usuari en la revisió 

de les normes ISO. D’aquesta manera la ISO 9241-210, provisionalment, defineix 
l’experiència d’usuari com “les percepcions i les respostes d’una persona que es deriven 

de la utilització o l’ús previst d’un producte, sistema o servei” (2008). Les notes addicio-

nals de l’estàndard expliquen que l’experiència d’usuari inclou totes les emocions de 

l’usuari, les creences, les preferències, percepcions, reaccions físiques i psicològiques, 

comportaments i èxits, que ocorren abans, durant i després de l’ús. Aquestes notes també 

assenyalen tres factors que hi influeixen: el sistema, l’usuari i el context. 
 

En aquesta perspectiva, Hassenzahl i Tractinsky (2006) defineixen l’experiència com  

“una conseqüència dels estats interns de l’usuari (predisposicions, expectatives, necessitats, 
motivacions, estats d’ànim, etc.), les característiques del disseny del sistema (per exemple, la 
complexitat, el propòsit, la usabilitat, la funcionalitat, etc.) i el context (o el medi ambient) 
en que té lloc la interacció (per exemple: l’organització/l’entorn social, el significat de 
l’activitat, la voluntarietat del seu ús, etc.)” (p. 95). 

I finalment, Knapp (2002) assenyala que l’experiència és “el conjunt d’idees, sensacions i 
valoracions de l’usuari resultants de la interacció amb el producte; és el resultat dels ob-

jectius de l’usuari, les variables culturals i el disseny de la interfície”. 

 

En la última dècada, el concepte d’experiència d’usuari ha estat associat a una gran varie-

tat de significats (Forlizzi i Battarbee, 2004) difosos i dinàmics que van des de la tradicio-

nal usabilitat a la bellesa, l’hedonisme, els aspectes afectius i als aspectes experiencials de 
l’ús de la tecnologia. Una de les possibles causes és la falta d’investigació empírica, ja sigui 

qualitativa o quantitativa, que impedeix l’avanç teòric i la comprensió i el desenvolupa-

ment del concepte (Hassenzahl i Tractinsky, 2006, p. 92).  

 

En conseqüència el paisatge de recerca es presenta fragmentat en diversos models teòrics 

i enfocaments diferents, que alguns investigadors han intentat categoritzar. En aquest 
sentit, Hassenzahl i Tractinsky (2006) recullen les tres branques principals des de les que 

ha estat abordat el concepte d’experiència. La primera fa referència a les investigacions 

que s’han ocupat d’atendre les necessitats humanes més enllà de les qualitats instrumen-

tals de la tecnologia; la segona, a les investigacions que han posat l’accent en els aspectes 
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afectius i emocionals de la interacció; i la tercera branca, fa referència a les investigacions 

que tracten la naturalesa de l’experiència. En una línia similar, McNamara i Kirakowski 

(2005) recullen els tres enfocaments principals que s’evidencien en la literatura de recer-
ca sobre la qualitat de l’experiència. 

 

El primer enfocament, consisteix en afegir noves dimensions al concepte d’usabilitat, i 

això implica revisar postures existents i incloure aspectes subjectius de la interacció. En 

aquest sentit, algunes investigacions s’han centrat en el concepte de bellesa, l’estètica, 

com un aspecte important de la qualitat de la tecnologia (Lavie i Tractinsky, 2004; Has-
senzahl, 2004a). D’altres, com Gaver i Martin (2000) han indicat la importància d’una 

àmplia gamma de necessitats específiques no-instrumentals, com ara la sorpresa o la di-

versió. També, Hassenzahl (2004b), basant-se en el concepte de “usabilitat emocional” de 

Logan (1994) definida com “el grau en que un producte és desitjable o serveix a una ne-

cessitat més enllà d’un objectiu funcional” (p. 61), argumenta que la interacció persona-

ordenador ha de preocupar-se per els aspectes pragmàtics dels productes interactius, així 
com per els aspectes hedònics: l’estimulació, és a dir, el creixement personal en quan a 

coneixements i habilitats; la identificació, és a dir, la lliure expressió i la interacció amb 

els altres; i la evocació, referida a la memòria i el manteniment propi.  

 

El segon enfocament, centrat en els aspectes afectius i emocionals de la interacció, consis-

teix en proposar nous conceptes que hipotèticament són importants a l’hora de dissenyar 
un producte interactiu, i que, a diferència del primer enfocament, no formen part de la 

usabilitat. En aquest sentit, Jordan (2002) sosté que la usabilitat és inherentment limitada 

perquè posa massa èmfasi en els aspectes cognitius de la interacció i, en comptes 

d’explorar els sentiments positius que provoca la tecnologia en l’usuari, està massa preo-

cupada per evitar produir emocions negatives en els usuaris.   

 
El model de disseny que proposa Jordan és basa en el plaer en l’ús del producte, un enfo-

cament holístic de l’usuari, que centra la qualitat del disseny en les àmplies relacions que 

s’estableixen entre un producte i els usuaris pels quals ha estat desenvolupat. En aquest 

sentit, Jordan descriu en tres nivells les necessitats dels usuaris respecte al producte: en el 

primer nivell situa la funcionalitat; en el segon, la usabilitat; i en el tercer nivell, el plaer. 

Aquest últim l’entén com “els beneficis emocionals i hedònics que s’associen a l’ús del 
producte” (Jordan, 1998, p. 26) i es troba vinculat a aspectes com la seguretat, la confian-

ça, l’orgull, l’emoció i la satisfacció (p. 25). 

 

Altrament, segons Hassenzahl i Tractinsky (2006), dins aquesta segona branca 

d’investigació es poden distingir aquelles investigacions que subratllen la importància de 

les emocions com a conseqüència de l’ús del producte, i d’altres que subratllen la impor-
tància en els seus antecedents en l’ús del producte i els judicis valoratius (Norman, 2004). 
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Finalment, el tercer enfocament, proposat per Wright, McCarthy, i Meekison (2003), 

aporta un punt de vista més teòric i pragmàtic del concepte d’experiència. Aquests autors 
afirmen que l’experiència és un concepte encara per desenvolupar i que no compta amb 

una comprensió profunda del que realment significa. En aquest sentit, són crítics amb els 

intents del disseny de l’experiència i sostenen que l’experiència no pot ser reduïda als 

seus elements fonamentals. Mentre d’altres mètodes, com el proposat per Jordan (2002), 

intenten dissenyar una experiència d’usuari a partir de la vinculació de les propietats del 

producte i les emocions de l’usuari, l’enfocament de Wright, McCarthy, i Meekison es ba-
sa en la construcció d’un marc teòric per analitzar l’experiència a partir de les aportacions 

dels filòsofs John Dewey (1934) i Mikhaïl Bakhtin. 

 

El marc conceptual de l’experiència en la interacció persona-ordenador que presenten 

aquests investigadors planteja un conjunt d’elements que es troben intrínsecament con-

nectats entre si, constituint un sistema integrat (McCarthy i Wright, 2004). Aquests com-
ponents consisteixen en quatre aspectes de l’experiència i sis processos de construcció del 

sentit.  

 

Els quatre aspectes de l’experiència que proposen els autors són: 

 

1. La composició: en referència a com els elements d’una experiència s’uneixen per 
formar un conjunt coherent, en relació a l’estructura narrativa, la possibilitat 

d’acció, la credibilitat, les conseqüències i les explicacions de les accions. 

2. La sensualitat: en relació a la sensació immediata d’una situació, la part més visce-

ral, palpable i concreta de l’experiència. 

3. L’emoció: els judicis de valor, com per exemple la satisfacció o la frustració, que 

atribueixen la importància a altres persones i coses respecte les nostres necessitats 
i desitjos. I on la qualitat emocional d’una experiència tendeix a resumir aquesta 

experiència per nosaltres mateixos. 

4. L’espai-temps: en referència a quins efectes tenen lloc i hora en la nostra experi-

ència i que poden afectar a la nostra voluntat de romandre o tornar a visitar 

aquests llocs. 

 
En quan als processos de construcció del sentit, McCarthy i Wright distingeixen entre:  

 

1. La previsió: en quan a les expectatives, possibilitats i maneres de construir el sen-

tit que associen a una experiència rellevant prèvia, 

2. La connexió: referida a la immediatesa en que fem un judici sense quasi bé pensar-

ho. 
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3. La interpretació: que es tracta de discernir entre la composició i el que ha succeït 

o es possible que succeeixi. 

4. La reflexió: el fet d’examinar i avaluar el que passa en la interacció. 
5. L’apropiació: la creació d’una experiència pròpia a partir d’altres experiències que 

hem tingut i que es relacionen amb el sentit del nostre jo. 

6. El recompte: un procés totalment dialògic que consisteix en dir als altres i a nosal-

tres mateixos com ha sigut la nostra experiència, aquest fet pot obrir noves possi-

bilitats per l’experiència. 

 
D’altre banda, McCarthy i Wright argumenten que l’emoció i l’experiència són insepara-

bles. Aquests autors suggereixen que totes les nostres accions estan “carregades de valors, 

necessitats, desitjos, i objectius” (p. 85), i que aquestes, es troben en constant formació no 

només a partir del context i les condicions del nivell operatiu, sinó també impulsades per 

necessitats psicològiques universals.  

 
En conclusió, l’intent de la interacció persona-ordenador d’anar més enllà de la usabilitat 

es veu encara dificultada per la manca d’un concepte i una teoria estàndard de 

l’experiència d’usuari, fet que suma encara més complexitat i confusió a la comprensió 

dels processos que envolten la interacció entre l’home i la màquina. La majoria de les 

perspectives de l’experiència d’usuari inclouen entre els seus factors constructors els es-

tats interns dels usuaris, les característiques de disseny del sistema, i el context 
d’interacció. De la mateixa manera que, aquestes perspectives es basen principalment en 

aspectes subjectius com les sensacions, les emocions, les percepcions i els comporta-

ments. Aquest especial èmfasis en els aspectes emocionals de la interacció ha donat lloc a 

nombroses propostes metodològiques que han intentat captar, més enllà de l’avaluació en 

termes de rendiment, el resultat de l’experiència. 
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2.3.2. Aspectes emocionals de la interacció 

Tradicionalment, la interacció persona-ordenador ha suposat que els usuaris han de des-

fer-se del component emocional per treballar amb eficiència i racionalitat amb els orde-

nadors, uns artefactes mancats d’emoció. Però la investigació recent en psicologia i tecno-
logia suggereix una visió molt diferent de la relació que s’estableix entre els éssers hu-

mans, els ordenadors i les emocions. Després d’un llarg període de confusió, hi ha hagut 

un increment important en les investigacions de la psicologia de la emoció i diversos au-

tors (Dillon, 2001; Brave i Nass, 2002) han indicat que la visió funcional, els ordenadors 

com a eines cognitives, és una visió esbiaixada de la realitat, que implica deshumanitzar 

l’usuari i, per tant, no comprendre en tota la seva amplitud els factors que influeixen en 
l’ús i consum de productes interactius. En aquest context, l’emoció ja no és vista com un 

estat puntual davant accions determinades de frustració, com per exemple d’un missatge 

d’error incomprensible, o d’eufòria, com quan un personatge en un videojoc aconsegueix 

saltar un obstacle. Ara es parla d’una amplia gamma d’emocions que juguen un paper fo-

namental en les relacions que establim amb els sistemes interactius. 

 
En aquesta transformació, el concepte d’experiència d’usuari ha tingut un paper rellevant. 

Les emocions es troben al centre de qualssevol experiència humana i són un component 

essencial de les interaccions que es produeixen entre el producte, l’usuari i la seva experi-

ència (Forlizzi i Battarbee, 2004). En l’Informe APEI sobre usabilitat (Hassan i Ortega, 

2003) els seus autors tracten aquesta concepció afirmant que l’experiència d’usuari ha 

suposat un canvi emergent en el concepte d’usabilitat on “l’objectiu no es limita a millorar 
el rendiment de l’usuari en la interacció [...], sinó que intenta resoldre el problema estra-

tègic de la utilitat del producte i el problema psicològic del plaer o diversió del seu ús” (p. 

14). Com ens indica Jordan (1988) “quan els usuaris comencen a veure la facilitat d’ús com 

a fonamental en la qualitat del producte, els fabricants han començat a respondre mitjan-

çant la incorporació de factors humans en tot el procés de disseny.” (p. 25). 

 
La literatura d’investigació ens ofereix diverses definicions de l’emoció, des d’una pers-

pectiva integradora, Kleinginna i Kleinginna (1981) la defineixen com  

“un conjunt complex d’interaccions entre factors subjectius i objectius, influenciats per sis-
temes neuronals o hormonals que poden: a) donar lloc a experiències afectives com els sen-
timents d’activació, de grat o desgrat, b) generar processos cognitius com els efectes percep-
tuals, les avaluacions, els processos d’etiquetatge c) activar de forma generalitzada ajustos 
fisiològics a condicions excitants, i d) conduir un comportament que és generalment, però 
no sempre, expressiu, dirigit a una meta i adaptatiu” (p. 355). 
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També, Brave i Nass (2002) ens parlen de dos aspectes de l’emoció que semblen tenir una 

acceptació generalitzada: l’emoció és una reacció a esdeveniments considerats d’interès 

segons les necessitats, objectius o inquietuds de l’individu; i l’emoció compren compo-
nents fisiològics, afectius, cognitius i conductuals.  

 

Des d’una perspectiva hedònica alguns autors han centrat les seves investigacions en trac-

tar d’identificar la importància del plaer en la creació i l’ús de productes interactius. En 

aquest sentit, Jordan (1998) defineix el plaer com “els beneficis emocionals i hedonistes 

associats a l’ús del producte” (p. 26), i el relaciona amb la funcionalitat i la usabilitat esta-
blint d’aquesta manera tres nivells de necessitats dels usuaris respecte al producte (2002). 

Així, el primer nivell, la funcionalitat, suposa que si un producte no compta amb les quali-

tats necessàries per ser útil a l’usuari segurament provocarà insatisfacció. El segon nivell, 

la usabilitat, es relaciona amb la facilitat amb la que un producte podrà ser usat de forma 

satisfactòria. I finalment, el tercer nivell, suposa buscar altres característiques en el pro-

ducte importants per l’usuari, com ara el plaer.  
 

D’altre banda, la teoria de disseny basada en el plaer tracta també d’entendre als usuaris i 

el rol que ocupen els productes en les seves vides, establint una relació entre els aspectes 

intrínsecs del producte i els beneficis que proporciona. A més, desenvolupa una teoria 

dels mètodes i mètriques per mesurar i avaluar el plaer. D’aquesta manera, Jordan (1997) 

ens indica que el plaer s’ha de classificar en quatre nivells en funció de les necessitats:   
 

1. Fisiològic: associat als sentits com el tacte, el gust, l’oïda i la visió, incloent també 

els factors relacionats amb la sensualitat.  

2. Social: derivat de la relació entre les persones a través dels productes. Com per 

exemple, les relacions que s’estableixen entre persones que comparteixen una 

idea similar on el producte forma part de la seva identitat social.  
3. Psicològic: referit a les respostes cognitives i emocionals de les persones. 

4. Ideo: en referència al valor artístic d’un producte i a la seva estètica.   

 

Finalment, Jordan (2002) en el seu treball indica que aspectes com la usabilitat, l’estètica, 

el rendiment i la fiabilitat són característiques del producte que tenen capacitat per influir 

en el plaer o desplaer de l’usuari. Així com, que hi ha sentiments que l’usuari associa a un 
ús agradable del producte, com ara la seguretat, la confiança, o la satisfacció; i d’altres que 

associa a un ús desagradable del producte, com són la molèstia, l’ansietat, i la frustració. 

Finalment, Jordan afirma que les emocions sentides quan s’utilitza de forma plaent o des-

plaent un producte són potencialment més àmplies que simplement la satisfacció o la in-

satisfacció, i que les propietats d’un producte que influeixen en la forma d’utilitzar-lo no 

només poden incloure propietats de la usabilitat. “En la representació de l’usuari en el 
procés de creació d’un producte, l’especialista en factors humans ha de considerar molts 
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altres factors per tal de garantir una experiència d’usuari maximitzada” (Jordan, 1998, p. 

25).  

 
Altres investigacions en aquest camp, com les realitzades per Norman (2002) indiquen 

que l’emoció no només té una influència hedònica en l’ús del producte, sinó que les emo-

cions afecten també als processos cognitius de l’usuari. Així, davant d’una tradició in-

tel·lectual que ha contraposat el procés de la cognició amb el de l’emoció, indicant que la 

cognició és humana i lògica, en front a l’emoció, que és animal i irracional, Norman ens 

diu que “les emocions són inseparables de la cognició i són una part necessària de la vida, 
que afecta a la manera que ens sentim, comportem i pensem” (2005, p. 25). 

 

Les emocions canvien la forma en que pensem i ens serveixen de guia per un comporta-

ment adequat. Sense emocions la capacitat que tenim per prendre decisions es veuria 

afectada, ja que les emocions són sempre judicis que ens ofereixen informació immediata 

del món que ens envolta.  

“Una de les maneres en que funcionen les emocions és a través de substàncies neuroquími-
ques que banyen determinats centres del cervell i modifiquen la percepció, la presa de deci-
sions, així com la conducta i el comportament. I aquestes substàncies neuroquímiques modi-
fiquen alhora els paràmetres del pensament” (Norman, 2005, p. 25). 

La hipòtesi central que planteja Norman en el seu llibre El diseño emocional: Por qué nos 

gustan (o no) los objetos cotidianos (2005), postula que els productes i els sistemes que ens 

fan sentir bé resulten més fàcils d’utilitzar i produeixen resultats més harmoniosos. És a 

dir, les persones que es senten alegres són més eficaces alhora de trobar alternatives i així, 

es mostren més tolerants davant les dificultats. 

 
Norman en el seu treball, també realitza una distinció entre l’emoció i l’afecte. Bona part 

del nostre comportament humà és subconscient, es troba per sota el llindar de la consci-

encia, i molts dels judicis que realitzem han estat determinats abans de tenir aquesta 

consciència. El sistema afectiu realitza judicis ràpids de forma conscient o inconscient i el 

sistema cognitiu els interpreta i els hi dona sentit. Així, l’afecte és un terme genèric que 

s’utilitza per denotar el sistema d’elaboració de judicis, mentre que l’emoció és 
l’experiència conscient d’aquest afecte, que es completa amb el procés d’atribució de qui-

nes són les seves causes i la identificació del seu objecte.  

 

Altrament, Eysenck i Keane (2000) destaquen que l’afecte modifica diferents tipus 

d’experiències com les emocions, els estats d’ànim i les preferències, i defineixen les emo-

cions com experiències de curta durada però intenses, mentre que l’afecte fa referència a 
experiències de llarga durada però de baixa intensitat (p. 489). 
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En un estudi realitzat per Ortony, Norman, i Revelle (2005) els autors proposen un marc 

de l’emoció dels productes que es fonamenta en la distinció de tres tipus d’afecte i tres 

tipus de disseny corresponents. En aquest treball, l’afecte es considerat en relació a cadas-
cun dels nivells de processament de la informació del cervell humà: el nivell visceral, la 

capa automàtica de sistemes i disposicions determinades genèticament; el nivell conduc-

tual, la part que conté els processos cerebrals que controlen el comportament quotidià; i el 

nivell reflexiu, la part contemplativa del cervell.  

 

El nivell visceral realitza judicis ràpids sobre el què és bo o dolent, segur o perillós, envia 
les senyals apropiades al sistema motor i alerta a la resta del cervell. D’aquesta manera 

comença el processament afectiu. El nivell conductual tracta de l’ús, de l’experiència que 

tenim amb un producte, i per tant, té relació amb l’execució de comportaments habituals i 

rutinaris. Finalment, el nivell reflexiu es relaciona amb la consciència, on resideixen els 

nivells superiors de la sensibilitat que són les emocions i la cognició. Només en aquest ni-

vell es sent en tota plenitud l’impacte tant del pensament com de les emocions, així, en els 
nivells inferiors només hi ha un afecte sense interpretació o consciència. 

 

Els autors defensen que cada nivell desenvolupa un paper diferent en el funcionament 

total de l’ésser humà i que per tant, cada nivell requereix d’un estil de disseny també dife-

rent. D’aquesta manera, el disseny visceral es relaciona amb l’aparença de l’artefacte, el 

disseny conductual amb el plaer i l’efectivitat en l’ús (la funció, el rendiment i la usabili-
tat), i el disseny reflexiu es relaciona amb la imatge d’un mateix, la satisfacció i els re-

cords. D’aquesta manera, el comportament emocional de l’usuari en la interacció amb el 

producte vindrà determinat per les emocions evocades per l’artefacte durant la interacció, 

l’estat d’humor de l’usuari i els sentiments pre-associats per l’usuari al producte. 

 

En síntesi, si comparem la teoria de disseny basada en el plaer i la teoria de disseny basada 
en l’emoció, es poden observar certes diferències i similitud, que les acaben fent comple-

mentaries entre si. La principal similitud es troba en el concepte de disseny visceral de 

Norman i el de plaer fisiològic de Jordan, que semblen diferir només en la terminologia 

utilitzada. D’altre banda, el disseny reflexiu de Norman sembla ser una combinació entre 

el plaer psicològic i el ideo plaer de Jordan. Així com, la principal diferència entre les teo-

ries d’aquests autors és que Norman no compta amb un aspecte social en el seu model, 
però en canvi, contribueix de forma més directe sobre la noció d’experiència d’usuari a 

través del disseny conductual, responsable de l’experiència positiva en l’ús.   

 

Finalment, Nass i Brave (2002), d’una forma més específica, analitzen els efectes de 

l’afecte en el disseny d’interfícies. Aquests autors indiquen que un dels efectes més impor-

tants de l’emoció és la seva capacitat per captar l’atenció. Quan l’emoció s’activa, l’augment 
de processos cognitius poden determinar que l’emoció no és desitjable, però en aquests 
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casos l’atenció acostuma a desviar els efectes de la distracció. L’efecte de l’emoció sobre 

l’atenció també té implicacions en la memòria, així, donat que l’emoció es centra en 

l’estímul que evoca, els estímuls emocionals són generalment més fàcils de recordar que 
aquells que no presenten emoció.  

 

Altrament, els autors també subratllen que les emocions afecten al rendiment de l’usuari i 

a la seva valoració, indicant que els estats afectius positius produeixen un efecte en la fle-

xibilitat i l’eficiència del pensament quan busca una solució a un problema, i que l’estat 

d’ànim també influeix en el judici i la presa de decisions. Així un usuari amb un estat 
d’ànim positiu és probable que jutgi la interacció de manera més positiva, amb indepen-

dència de qualssevol efecte emocional directe.  

 

En aquesta perspectiva, el psicòloga Alice Isen (1993) i els seus col·laboradors (Ashby, 

Isen, i Turken, 1999) també van descobrir que l’estat d’ànim alegre ampliava els processos 

intel·lectius i facilitava el pensament creatiu. Isen va descobrir que quan es demanava a 
persones que ressolessin problemes difícils ho feien millor quan se’ls hi entregava un petit 

obsequi, alguna cosa que els fes sentir bé. 

 

Conseqüentment, aspectes com els estats d’ànim, els sentiments, o les emocions, constitu-

eixen una part fonamental dels éssers humans que influeix en la nostra percepció, cogni-

ció i comportament. D’aquesta manera, els dissenyadors d’interfícies han començat a con-
siderar el plaer i les emocions com a part fonamental del procés de creació, recolzats per 

diverses investigacions que confirmen que la qualitat afectiva d’un producte o interfície té 

un fort impacte sobre la percepció de la usabilitat, el comportament del subjecte en la pre-

sa de decisions i compra, i en la pròpia satisfacció i experiència de l’usuari.   
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2.3.3. La satisfacció com a experiència 

El concepte de satisfacció ha estat de gran interès per als investigadors tant en la discipli-

na del màrqueting, la psicologia i les ciències del comportament, i la interacció persona-

ordenador. Dins la literatura referent a la satisfacció del consumidor, Hunt (1997), un dels 
pioners en aquest àmbit, la defineix com “el caràcter favorable de l’avaluació subjectiva de 

l’individu, dels diversos resultats i experiències associades amb la compra o utilització del 

producte” (p. 49). En aquest sentit, Kotler (1997, p.40) assenyala que la satisfacció es for-

ma en una comparació posterior a la compra en relació a les expectatives del consumidor i el 

rendiment del producte. Alternativament, la satisfacció es pot comprendre com una avalu-

ació de la sorpresa inherent a la adquisició d’un producte i/o l’experiència de consum 
(Oliver, 1997, 1980), o bé, com un judici d’avaluació posterior a la compra en relació amb 

un acte de compra específic (Day, 1984). Finalment, altres investigadors defineixen la sa-

tisfacció com una resposta emocional en l’experiència de consum (Cadotte, Woodruff, i 

Jenkins, 1987) o un “estat emocional susceptible de ser mesurat, que sorgeix de l’acte de 

comparar les expectatives amb els resultats” (Santos, 1999, p. 15). 

 
En el camp de la interacció persona-ordenador, el concepte de satisfacció també ha estat 

abordat des de diverses perspectives. Durant temps, la satisfacció ha estat sinònim de la 

usabilitat percebuda, però recentment, diversos investigadors (Preece, Rogers, i Sharp, 

2002; Bengts, 2004) han indicat que la satisfacció és un concepte més ampli que ha de ser 

tingut en compte fora del concepte d’usabilitat. D’aquesta manera, si bé tradicionalment, 

la norma ISO 9241-11 (1998) defineix la satisfacció com una actitud positiva en termes de 
confort i acceptabilitat, el gir cap a la experiència d’usuari ha aportat nous significats al 

concepte de satisfacció. Com ens recorda Jordan (1998) durant temps la satisfacció, com a 

component de la usabilitat, ha estat avaluada en funció del que no és molest per l’usuari 

enlloc d’incloure els aspectes que eren apreciats de manera positiva per l’usuari, com ara 

l’emoció o la sorpresa. 

 
La satisfacció de l’usuari sovint s’ha servit dels marcs teòrics sobre el concepte d’actitud 

desenvolupats per les ciències del comportament. En aquest sentit, Bailey i Pearson (1983) 

defineixen la satisfacció com la suma de sentiments i actituds de l’usuari envers a diversos 

factors que afecten a una situació d’ús. Altres autors la defineixen com “una conseqüència 

emocional” (Hassenzahl, 2003), una “expressió d’afecte” (Whitfield, 2000) o una “actitud 

afectiva” (Doll i Torkzadeh, 1988; Bengts, 2004), que influeix en el comportament de 
l’usuari i la seva valoració del producte. En aquesta perspectiva, tal i com assenyalen 

Keinonen (1997) i Melone (1990), la satisfacció i l’actitud són conceptes molt similars, a 

diferència que la satisfacció es forma després de l’acte de compra o la interacció amb el 

producte mentre que les actituds tenen lloc molt abans.   
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Ajzen (1989) defineix el concepte d’actitud com “la disposició d’un individu a respondre 

favorablement o desfavorablement davant un objecte, persona, institució, o esdeveniment, 

o per qualsevol altre aspecte discriminatori del món personal” (p. 241). Per Ajzen l’actitud 
és una variable latent o un concepte hipotètic que es pot deduir de les respostes verbals i no 

verbals dels usuaris, i que pot ser classificada segons el model cognitiu-afectiu-conatiu. La 

seva descripció de les tres categories de resposta ens dona una bona comprensió d’aquest 

model. Així, les respostes segons la seva naturalesa són: cognitives, com per exemple les 

expressions o creences sobre un objecte o baixos llindars de la percepció sobre els estí-

muls positius i negatius; afectives, com les expressions i sentiments al voltant de l’objecte 
o reaccions corporals com les expressions facials; i conatives, com les expressions o acci-

ons del comportament previst en relació a l’objecte. Com subratllen Huskinson i Haddock 

(2004), la informació cognitiva influeix en les actituds de les persones, i alhora aquestes 

actituds es veuen influenciades per l’afecte. 

 

Altrament, autors com Lindgaard i Dudek (2003), també fan referència a la satisfacció 
com a una actitud afectiva en la interacció, però la defineixen com “la suma subjectiva de 

l’experiència interactiva” (p. 430). En aquest sentit, la satisfacció és un concepte complex 

que incorpora diversos aspectes quantificables (Lindgaard, 2007) com ara: l’emoció, 

l’estètica, la usabilitat percebuda, les expectatives de l’usuari, el plaer o la diversió; i que es 

relaciona amb una declaració o sentència sobre l’experiència d’usuari. Tanmateix, la satis-

facció “és la culminació de l’experiència interactiva de l’usuari” (Lindgaard, 2007, p.6).  
 

Respecte a la qüestió de com els diferents aspectes interactius influeixen en la satisfacció 

de l’usuari, ens podem servir del model proposat per Zhang i Dran (2000) desenvolupat 

amb la finalitat d’ajudar al disseny i l’avaluació de llocs web. Segons aquest model, basat 

en la teoria del doble factor de Herzberg (1966, 1998), existeixen dos tipus de factors en el 

disseny web: els factors higiènics i els factors motivadors. En aquest sentit, els primers fa 
referència a aquells aspectes que amb la seva presència fan més funcional i útil la pàgina 

web, i conseqüentment, amb la seva absència provoquen insatisfacció. D’altre banda, els 

factors motivadors són aquells que afegeix un valor a la pàgina i contribueixen a la satis-

facció de l’usuari. Zhang i Dran consideren en el seu estudi que la satisfacció i la insatis-

facció presenten una estructura dual, és a dir, són dues dimensions independents l’una de 

l’altre, així el fet que la utilització d’un lloc web no resulti frustrant no significa que sigui 
satisfactòria, i viceversa.  

 

D’altre banda, en funció del seu efecte en la satisfacció de l’usuari, podem deduir diferèn-

cies en el caràcter perceptible d’aquests tipus de factors de disseny. Els factors higiènics, 

degut a que persegueixen la no frustració, passaran desapercebuts per l’usuari, és a dir, 

l’usuari no percebrà si un lloc web compleix aquests factors, sinó únicament ho percebrà 
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en la seva absència o mal funcionament d’aquests. Per contra, els factors motivadors, per 

la conseqüent satisfacció produïda, seran directament percebuts per l’usuari.  

 
Hassan (2006), en base a aquests estudis i considerant el model de Zhang i Dran poc con-

cís i clarificador per l’anàlisi de l’experiència d’usuari, construeix un model multidimen-

sional que li permet identificar els factors principals de disseny de llocs web des de la 

perspectiva del seu impacte en la satisfacció o frustració en l’ús. L’autor suggereix que els 

factors higiènics del disseny web són l’accessibilitat, la funcionalitat i la fidability, mentre 

que els factors motivadors a l’ús són la utilitat, la qualitat estètica i la credibilitat. El setè 
factor, la usabilitat, pel fet de comptar amb una doble dimensió, objectiva i subjectiva, el 

categoritza com a higiènic i motivador alhora, a més de complir la funció de factor verte-

bral relacionat amb la resta de factors de disseny. 

 

Tal i com indiquen Tractinsky, Kartz i Ikar (2000) de tots els atributs de disseny, l’estètica 

és el que amb major pes es percebuda per l’usuari, és a dir, l’aparença visual d’un lloc web 
impacta des del primer moment de l’ús. Altres factors són percebuts després que l’usuari 

inverteixi més temps en l’ús, com és el cas de la utilitat o la credibilitat, i finalment, els 

factors higiènics únicament són percebuts en la seva absència. Així, tot i que la utilitat pot 

tenir un major impacte en la intenció d’ús, aquesta no es percebuda de forma instantània 

com l’estètica, fet que pot comportar que un usuari davant un lloc web que no connecti 

amb les seves preferències visuals no es vegi motivat a utilitzar-lo. 
 

D’aquesta manera, l’estètica és un factor que persuadeix i ens permet atraure l’atenció de 

l’usuari (Dormann, 2000), i per tant, és lògic deduir que és de gran importància en la ma-

teixa decisió de començar a utilitzar un lloc web (Schenkman i Jönsson, 2000). Així, si 

estudiem les preferències visuals dels usuaris, podem acostar-nos a una estètica que con-

necti amb les seves necessitats i interessos, i sigui determinat en la intenció d’ús de 
l’usuari i en la seva satisfacció. 

 

Finalment, i abans d’abordar l’últim capítol del marc teòric d’aquests projecte destinat a la 

qualitat estètica, convé destacar també la importància que té la creativitat d’un disseny 

web en la satisfacció de l’usuari, i en conseqüència, en l’experiència d’ús positiva. En 

aquest sentit, l’estudi realitzat per Zeng, Proctor, i Salvendy (2009), basat en estudis ante-
riors de Horn i Salvendy (2006a, 2006b), proposa un model per crear i avaluar la creativi-

tat d’un lloc web a partir de centrar l’atenció en la creativitat. Segons aquests autors, el fet 

d’integrar la creativitat en el procés de disseny suposa donar-se compte de la sinergia 

existent entre les tres dimensions que s’atribueixen a la qualitat d’un disseny web: la fun-

cionalitat, la usabilitat i l’afectivitat; i per tant, una forma d’arribar a un producte més cre-

atiu que funciona millor, és més fàcil d’utilitzar, i provoca més satisfacció en l’usuari.    
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D’altre banda, el model que proposen Zeng, Proctor, i Salvendy, es basa en una sèrie de 

factors que es relacionen amb la satisfacció d’ús: l’estètica, la interactivitat, la novetat i la 

flexibilitat, l’afectivitat, la importància, la coherència i la simplicitat, i la personalització.   
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2.4. LA QUALITAT DEL DISSENY  

2.4.1. L’estètica en la interacció 

L’estètica, en el camp de la interacció persona-ordenador, ha estat definida de diverses 

maneres que evidencien la complexitat del concepte. Totes les definicions semblen però 

coincidir en que l’estètica es troba estretament relacionada amb el plaer i l’harmonia amb 
que els éssers humans són capaços d’experimentar. En aquest sentit, una de les definici-

ons més acceptades, assenyala que l’estètica és una qualitat del disseny que fa referència a 

l’aparença bella, plaent i atractiva d’un sistema interactiu (Lavie i Tractinsky, 2004). Així, 

un disseny estètic és aquell que resulta agradable, ja sigui per als nostres sentits, la imagi-

nació o el nostre enteniment. En aquesta perspectiva, si bé històricament els valors estè-

tics van aparèixer com una reformulació de les idees sobre la bellesa, avui en dia el terme 
bellesa ha estat substituït pel d’estètica (Lavie i Tractinsky, 2004). 

 

La noció de bellesa és un concepte relativament nou en el pensament occidental. Els filò-

sofs grecs jutjaven els artefactes principalment a través de l’adequació de la seva forma al 

seu ús previst i en relació a la qualitat de la seva artesania. En conseqüència, la idea de jut-

jar els artefactes en base a la creativitat o la idea de l’art com una expressió de la persona-
litat de l’artista, estava exempta de debat (Arnheim, 1964). Durant el renaixement, les lleis 

de la bellesa es van equiparar a les de la natura, un disseny bell es fonamentava en 

l’harmonia de les seves proporcions i els cànons de bellesa pròxims a la Grècia clàssica. 

 

No va ser fins al segle XVIII que la paraula estètica, que etimològicament prové del terme 

grec aesthesis que significa sensació o sensibilitat, va ser utilitzada per primera vegada pel 
filòsof alemany Baumgarten (1735, 1750-1758). Baumgarten va introduir el concepte per 

referir-se a la ciència del coneixement sensitiu, la ciència de la bellesa, una nova disciplina 

filosòfica que reflexiona sobre la bellesa com una àrea del saber independent i autònoma. 

I va definir l’estètica com un tipus de cognició inferior vinculada al plaer obtingut de la 

percepció sensorial. D’aquesta manera, la bellesa que durant temps va ser associada prin-

cipalment al concepte d’ordre, en les lectures més modernes de l’estètica, la interpretació 
de la bellesa es troba referida principalment a les idees de delit i percepció (Feagin i May-

nard, 1997).  

 

Fins al segle XIX, el terme no va passar de ser especialment propi de la filosofia a conver-

tir-se en una part integral de la llengua en general. De tota la gamma de connotacions que 

existeixen a l’actualitat en diverses disciplines i en el llenguatge comú, ens interessa prin-
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cipalment en aquest estudi el seu sentit d’aparença agradable, vinculada a la noció 

d’experiència estètica, més enllà de la percepció sensorial, que uneix de forma indissoluble 

els termes de bellesa i plaer (Marty et al., 2003). 
 

Abans però de continuar, convé fer un aclariment respecte al concepte d’experiència estè-

tica. En aquest estudi es té en consideració que l’experiència estètica és només una part de 

l’experiència total, la resta té a veure amb les facultats de la ment humana, és a dir, la cog-

nició i la emoció. Així doncs, seguint la definició de Hekkert (2006), l’experiència és 

“el conjunt d’efectes que es produeixen a partir de la interacció entre l’usuari i el producte, 
incloent el grau en que els nostres sentits estan satisfets (experiència estètica), els significats 
que associem al producte (experiència de sentit) i els sentiments i les emocions que es susci-
ten (experiència emocional)” (p. 160) 

Malgrat la seva importància en relació al pensament humà i a la pràctica, l’estètica ha tin-
gut un paper petit en la investigació de la interacció persona-ordenador. En els darrers 

anys, però, els investigadors, en un intent d’aconseguir l’equilibri entre les preocupacions 

tradicionals i les consideracions estètiques, han començat a centrar els seus estudis en 

aquest àmbit, principalment atrets per les implicacions que l’estètica té sobre els concep-

tes d’usabilitat, la satisfacció i l’experiència. 

 
Pel que fa al concepte d’usabilitat, diversos investigadors han demostrat la correlació exis-

tent entre l’estètica i la usabilitat aparent (Kurosu i Kashimura, 1995a, 1995b; Tractinsky, 

1997). Aquests autors van estudiar l’efecte que podia tenir l’estètica d’una interfície en les 

actituds dels usuaris envers al sistema, i van indicar que l’estètica influïa en la percepció 

de la usabilitat aparent i que per tant, l’estètica podia influir sensiblement a 

l’acceptabilitat del sistema.  
 

La correlació entre l’estètica i la usabilitat aparent es similar a les troballes en la literatura 

de la psicologia social sobre l’atractiu físic de les persones i les característiques que les fan 

socialment desitjables. La referència clàssica és Dion, Berscheid, i Walster (1972), en un 

article titulat What is beautiful is good demostraven que les persones són socialment més 

desitjables en termes de personalitat si es troben associades a una aparença físicament 
atractiva, la qual cosa implicava que l’atractiu físic és la característica més obvia i accessi-

ble per els altres en la interacció social i crea un efecte de propagació a altres percepcions 

sobre la persona. 

 

Posteriorment, Tractinsky, Kartz, i Ikar (2000) van publicar l’article What is beautiful is 

usable on demostraven altre vegada l’estreta relació que existeix entre la percepció dels 
usuaris de l’estètica de la interfície i les seves percepcions de la usabilitat del sistema, in-

dicant que el que és bonic es percebut per l’usuari com més fàcil d’utilitzar, encara que 
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des d’un punt de vista objectiu no sigui realment així. D’altre banda, l’estudi demostrava 

també que aquestes relacions perduraven fins i tot després d’haver utilitzat el sistema. 

Finalment, aquests investigadors indicaven que una relació positiva entre l’estètica i la 
usabilitat percebuda pot desencadenar una resposta afectiva per part de l’usuari que mi-

llori el seu humor i la seva avaluació general del sistema.   

 

Específicament en el context dels llocs web, investigacions com les realitzades per Schen-

kman i Jönsson (2000), analitzen la relació que s’estableix entre l’experiència estètica i les 

preferències dels usuaris, així com, els factors subjectius que influeixen en la primera im-
pressió que té l’usuari d’una pàgina web. Aquests autors van demostrar que la bellesa era 

l’element més important que percebien els usuaris enfront d’altres elements com la com-

plexitat, la llegibilitat o l’ordre, i que, en conseqüència, era l’element determinat de la pre-

ferència de l’usuari per un lloc web.  

 

De tots els atributs del disseny, l’estètica és la que en major pes és percebuda per l’usuari, 
la aparença visual d’un lloc web impacta des del primer moment de l’ús (Tractinsky, 

Kartz, i Ikar, 2000). En un recent estudi de Lindgaard et al. (2006) es demostra que 

l’usuari es capaç de formar-se una impressió conscient sobre l’atractiu visual d’un disseny 

en un temps d’exposició molt breu, cinquanta milisegons. En canvi, altres factors del dis-

seny, són percebuts amb més dificultat, com és el cas de la utilitat o la credibilitat d’un lloc 

web, o en el cas dels factors higiènics, que únicament són percebuts en la seva absència. 
Com ens indica Dormann (2000), donat que l’estètica és un factor que persuadeix i que 

permet atraure l’atenció de l’usuari, és lògic deduir que té una gran importància en la ma-

teixa decisió de començar a utilitzar un lloc. 

 

Lavie i Tractinsky (2004) desenvolupen en el seu treball un instrument de mesura que els 

permet avaluar la percepció estètica d’un lloc web. A través de l’anàlisi factorial i explora-
tori van desvetllar que les percepcions dels usuaris es troben relacionades amb dues  di-

mensions que ells anomenen respectivament, l’estètica clàssica i l’estètica expressiva. La 

primera, fa referència a les nocions estètiques que van presidir a l’antiguitat fins al segle 

XVIII. Aquestes nocions posen l’accent en el disseny clar i ordenat, i es troben estreta-

ment relacionades amb moltes regles del disseny que defensen els experts de la usabilitat. 

 
En aquest sentit, estudis com el de Karvonen (2002) indiquen que molts dels principis de 

la usabilitat són també principis estètics, d’aquesta manera, nocions com la simplicitat, 

que Nielsen (1999) defineix com la capacitat d’oferir als usuaris el que busquen sense obs-

truccions ni complexitat, està present en les teories estètiques des de fa molt de temps. 

Karvonen, a més a més,  subratlla el fet que, la simplicitat és relaciona també amb la confi-

ança de l’usuari envers a un lloc web, i que aquesta no hauria de ser entesa com la necessi-
tat de fer dissenys minimalistes i avorrits, sinó més aviat com una forma estilística que 
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busca el plaer de forma clara i neta. D’aquesta manera l’autor vincula la noció de simplici-

tat a la bellesa, i a d’altres conceptes que es relacionen com la usabilitat, l’experiència i la 

interpretació del disseny, però també té en compte que aquesta percepció pot variar en 
funció dels antecedents culturals de l’usuari, l’edat, i les seves experiències prèvies acu-

mulades. 

 

D’altre banda, la segona dimensió de les percepcions de l’usuari, l’estètica expressiva, es 

manifesta a través de la creativitat, la originalitat, i la capacitat en general de trencar amb 

les convencions del disseny. Aquesta dimensió, segons Lavie i Tractinsky, es correspon 
amb la dimensió de la riquesa visual de Nasar (1999) que inclou la ornamentació i les ex-

pressions del caràcter dels dissenyadors. Aquesta dimensió, a diferència de l’estètica clàs-

sica es troba menys relacionada amb la usabilitat percebuda. 

 

Altrament, Lavie i Tractinsky en el seu treball també indiquen que l’estètica visual de les 

interfícies és un factor determinant en el plaer i la satisfacció dels usuaris. Pel que fa al 
concepte de satisfacció, l’estètica és un factor determinant de disseny que podem conside-

rar altament motivador. Com cometen Kim, Lee, i Choi (2003) l’estètica evoca emocions 

que condicionen el comportament afectiu de l’usuari, influeixen en la seva intenció d’ús i 

produeixen satisfacció. 

 

Lindgaard i Dudek (2002, 2003) suggereixen que l’estètica està directament relacionada 
amb l’emoció a través de l’impacte immediat de l’artefacte en els nostres sentits. En un 

dels seus estudis (2003), Lindgaard i Dudek a través de tres experiments, van demostrar 

que l’estètica, l’atractiu visual, era un component fonamental en la satisfacció de l’usuari 

envers a un lloc web. I van revelar, a diferència de Tractinsky, Kartz, i Ikar (2000), que 

allò que l’usuari considera bell no té perquè ser percebut com a fàcil d’utilitzar, i que per 

tant, els dissenyadors han de prestar atenció a les dues dimensions, l’atractiu visual i la 
usabilitat.  

 

Finalment, segons Thüring i Mahlke (2007) l’estètica és una categoria independent dels 

valors instrumentals del sistema que fa referència a l’experiència sensual que implica el 

producte, i a la mesura en que aquesta experiència s’ajusta als objectius i les preferències 

individuals (p. 257). Aquests autors proposen un model de l’experiència composat per du-
es qualitats del sistema, una instrumental que fa referència a l’experiència resultant del 

suport que el sistema proveeix i la facilitat en que es utilitzat, i un altre no-instrumental 

que té a veure amb l’aparença visual i els sentiments que es desprenen del sistema, i un 

tercer component, que es relaciona amb respostes emocionals de l’usuari envers al com-

portament del sistema.  
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Thüring i Mahlke conclouen el seu estudi afirmant que tant les percepcions instrumentals 

com les no-instrumentals d’un sistema influeixen en l’avaluació general del sistema, i 

coincideixen amb Hassenzahl (2003) a l’afirmar que totes dues qualitats depenen de fac-
tors propis del context.   
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2.4.2. Els estudis empírics de l’estètica 

Les investigacions empíriques de l’estètica s’han abordat principalment des de dues cate-

gories de recerca diferenciades (Lavie i Tractinsky, 2004). Per un costat, la primera cate-

goria inclou els estudis que intenten comprovar experimentalment les hipòtesis sobre els 
efectes dels elements aïllats d’un objecte o un mòdul de preferències humanes. Aquest 

tipus de recerca tracta principalment d’identificar les lleis generals de les qualitats estèti-

ques que es poden trobar en l’objecte avaluat, i es troba associat amb l’estètica experimen-

tal i les teories de Berlyne (1974). De l’altre, la segona categoria inclou els estudis que són 

de caràcter més exploratori, i que tracten de delimitar un ordre superior de factors que 

representen les percepcions de les persones respecte els objectes avaluats. Aquesta cor-
rent de recerca, a diferència de la primera, es caracteritza per la preocupació sobre la per-

cepció subjectiva de l’estètica en comptes de les propietats objectives de les coses.  

 

Durant el segle dinou, el camp de l’experimentació estètica, a través de mètodes científics 

i dades empíriques, es va centrar en mirar d’establir lleis generals que regeixen les nostres 

preferències estètiques. A diferència de l’enfocament filosòfic de l’estètica, les investiga-
cions científiques en aquest camp van assumir l’existència d’unes lleis universals que go-

vernen la resposta estètica, deixant al marge el paper de les diferències individuals. 

Aquesta escola del pensament, majoritàriament associada a Berlyne, sostenia que el pro-

grés en la comprensió estètica només es podia aconseguir mitjançant l’aïllament i la ma-

nipulació dels elements o categories artístiques de les obres d’art, i l’estudi dels seus efec-

tes sobre les preferències dels observadors. La teoria de Berlyne suggereix que la prefe-
rència per qualssevol estímul és una corba d’excitació que ve determinada per els seus 

elements estructurals i formals, i les seves propietats psicofísiques i ecològiques. 

 

Encara que la teoria de Berlyne va ser molt influent, els estudis posteriors han qüestionat 

les seves prediccions, de la mateixa manera que la investigació recent ha posat en dubte 

moltes de les afirmacions dels seus treballs experimentals (Lavie i Tractinsky, 2004, p. 
274). Una de les crítiques més importants, es basa en els seus mètodes a l’hora de percebre 

els objectes o formes significatives com a elements aïllats (Arnheim, 1992). Així, en con-

trast, la teoria psicològica de la Gestalt, suggereix un ordre superior de les qualitats estèti-

ques que sorgeix quan es veuen com un conjunt, recollit en la seva màxima que expressa 

que “el tot és més que la suma de les seves parts”. D’aquesta manera, autors com Arnheim 

(1988) argumenten que les forces dinàmiques que sorgeixen de les relacions entre els 
elements, a diferència dels elements aïllats, són les que determinen la nostra experiència 

estètica. 

 

La segona categoria d’investigació, l’enfocament exploratori, s’associa principalment amb 

els estudis empírics que permeten avaluar els estímuls complerts i naturals en comptes de 
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manipular els artificials, és a dir, en comptes del control d’estímuls relativament simples 

en entorns d’experimentació. I també, a diferència de l’enfocament experimental, es cen-

tren més en els judicis estètics dels individus, a través de l’ús de tècniques d’anàlisi facto-
rial, enlloc de cercar les propietat objectives dels estímuls estètics. 

 

En aquesta línia d’investigació, Hussain (1968) va concloure els seus estudis afirmant que 

existeixen tres nivells de desenvolupament de la preferència estètica: el primer nivell es 

troba format per “l’avaluació emocional”, que és la sensació produïda per l’objecte; el se-

gon nivell, consisteix en “l’avaluació perceptiva”, que inclou la percepció dels detalls dels 
objectes i la seva contribució a la impressió del conjunt. I el tercer nivell, format per 

“l’avaluació estètica” que posa en relació els dos primers nivells de desenvolupament. 

Aquest últim nivell, no evoluciona de forma automàtica, sinó que depèn de complexes in-

fluències.  

 

Finalment, aquest tipus d’estudis, tot i que van aportar una visió de l’estètica més propera 
a les seves qualitats emocionals i expressives, i per tant, més subjectives, van acabar tenint 

major influència sobre l’estètica en el medi ambient i en l’arquitectura, camps on van tro-

bar una major validesa (Lavie i Tractinsky, 2004). 

 

En el camp de la interacció persona-ordenador, la investigació empírica de l’estètica s’ha 

basat en aquests enfocaments tradicionals. Així, alguns estudis s’han centrat en les teories 
de Berlyne buscant identificar elements aïllats en les objectes de les interfícies que provo-

quen reaccions en l’individu, i d’altres estudis, han avaluat els estímuls de forma més 

complerta. També, aquests estudis han tingut en compte alguns aspectes que han estat 

àmpliament debatuts al voltant de l’estètica des d’un enfocament filosòfic. Així el debat 

sobre la qüestió de si l’estètica ha de ser considerada de manera objectiva o subjectiva 

continua obert.  
 

El punt de vista objectiu, ha posat l’accent en les propietats dels objectes i ha teoritzat al 

voltant dels atributs que els fan ser considerats com a bells. Les primeres nocions han po-

sat de relleu propietats objectives de l’artefacte com l’ordre, la simetria i la proporció, i en 

la recerca dels atributs de bellesa s’han donat lloc a intents de quantificar-la de forma ma-

temàtica i més tard, a través de demostrar empíricament la seva validesa. D’altre banda, el 
punt de vista subjectiu, representat per Hume i Kant, argumenta que l’anàlisi de la bellesa 

implica estudiar-la dins el subjecte i no dins l’objecte. Aquests estudis posen en relació la 

bellesa i la emoció, i distingeixen entre l’experiència de plaer resultant de l’experiència 

estètica, que varia en funció de l’individu, i la estètica de la pròpia experiència, que fa re-

ferència a l’harmonia de les facultats cognitives, i que es relativament invariable entre els 

individus.  
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Finalment, en un punt entremig, i donat que es difícil fer referència explícita a una expe-

riència tant des del punt de vista objectiu com subjectiu, recentment ha sorgit una nova 

via de recerca des d’una perspectiva interaccionista, que estudia les percepcions estèti-
ques en funció de la percepció individual enlloc de referir-se a valors universals que con-

dueixen a la recerca de valors segmentats. Aquest tipus d’investigacions tenen en compte 

el principi d’empatia, on l’estètica funciona a través de la relació d’empatia entre l’objecte, 

el perceptor i l’artista o dissenyador (Crozier i Greenhalgh, 1992).  

 

El principi d’empatia es correspon amb la noció de reflex, una idea que altres estudis 
n’han fet ressò i que es bassa en la perspectiva que els productes han de configurar-se al 

voltant de les “úniques i particulars necessitats públic al qual es dirigeix“ (Hammer, 1995). 

Una noció que en el camp de la comunicació es relaciona amb la persuasió d’un artefacte, 

una funció que es veu reforçada per la similitud entre la font i el receptor (Brock, 1965), i 

que en psicologia es tradueix per similitud-atracció un paradigma que expressa que quan 

augmentem la similitud conduïm a una major atenció i atracció (Byrne i Nelson, 1965; Sil-
verman, 1974; Berscied i Walster, 1978). 

 

La importància del principi de reflex i la necessitat de donar forma als artefactes en funció 

de les necessitats particulars del públic suposa una diferència respecte altres posicions 

que tenen en compte l’estètica des d’un punt de vista tradicionalment universalista. I es-

pecialment per aquelles investigacions que s’efectuen des d’una perspectiva de gènere.  
 

Els estudis que han rebut més atenció en les investigacions de l’estètica des d’una pers-

pectiva interaccionista han estat tractats en relació a la classe social, l’edat i la ubicació 

geogràfica. Però, també en els últims anys, els estudis han començat a considerar el gènere 

possiblement inspirats per la creença que les necessitats, els desitjos i els valors de les do-

nes cada vegada més es troben presents en la política i el món dels negocis. 
 

Tot i així, els pocs estudis que s’han realitzat des d’una visió interaccionista de l’estètica 

d’un lloc web en funció del gènere (Leong, 1997; Miller i Arnold, 2000; Flanigan i Metzer, 

2003; Oser, 2003), han patit de greus defectes metodològics. En el cas de les investigaci-

ons de Leong (1997) i Oser (2003) que posen l’accent en la importància per la dona de la 

facilitat en la navegació dins un sistema digital, el seu testimoni és més aviat anecdòtic 
degut a que en el seus estudis utilitzen una mostra poc representativa, no subministren 

detalls sobre la metodologia empleada, i finalment, les seves conclusions no obeeixen a 

dades quantificables.  

 

Possiblement una de les investigacions que més ressò ha aconseguit és la realitzada per 

Moss, Gunn, i Heller (2006). Aquests investigadors amb la finalitat de proposar un enfo-
cament interacionista de l’estètica web i determinar si existeixen diferències en les prefe-
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rències entre homes i dones, van realitzar un estudi que es basava en la comparació de 

trenta llocs webs produïts per dones i trenta llocs web produïts per homes, de la Universi-

tat d’Oxford. Tots els participants no comptaven amb estudis de disseny i per tant podien 
oferir una visió sense condicionants sobre la producció i les seves preferències. 

 

El mètode va consistir en la qualificació i la comparació d’aquests llocs web a partir de 

tres criteris derivats d’investigacions anteriors: problemes de navegació, aspectes del llen-

guatge i criteris relatius als elements visuals en la comunicació. Tots aquests criteris eren 

susceptibles de ser valorats objectivament i els resultats els va interpretar un investigador 
neutral.  

 

Els seus resultats en relació a l’últim criteri, l’aspecte estètic, van mostrar diferències sig-

nificatives. Com per exemple que tots dos sexes acostumen a preferir les imatges dels seus 

propis gèneres. Les dones preferien les formes arrodonides enlloc de les formes rectes i 

utilitzen tipografies majoritàriament irregulars i informals. En l’ús del color, preferien el 
blanc, el groc, el rosa i el malva. En canvi, els homes preferien les formes rectes, van utilit-

zar tipografies regulars i formals, i en general, preferien els colors negre i blau. Finalment, 

tots dos sexes preferien els objectes que es troben animats en front dels estàtics. 

 

Un altre estudi recent que convé destacar i que també posa de manifest la necessitat 

d’ampliar les dimensions de les investigacions empíriques en relació a la interacció perso-
na-ordenador i la estètica web és el realitzat per Coursaris, Swierenga, i Watrall (2008). 

Aquests investigadors en el seu treball estudien els efectes de la temperatura de color en 

la percepció estètica de gènere d’un lloc web. Partint de la hipòtesi que formula que 

l’augment de la temperatura de color en un disseny d’un lloc web tindrà un impacte nega-

tiu en les percepcions estètiques de les dones i menys en les dels homes, aquest investiga-

dors van fer navegar als 356 participants de la mostra a través de quatre llocs web desen-
volupats per realitzar l’estudi i se’ls va demanar que categoritzessin, segons la seva per-

cepció estètica, les següents variables: net, clar, estètic, agradable, simètric, original, sofis-

ticat, expressiu i creatiu. Tot i així, els seus resultats van indicar que no existien diferènci-

es de gènere en quan a les preferències de color. Una explicació plausible que proposen 

els investigadors és que les dones tendeixen a utilitzar més estratègies exhaustives de 

processament de la informació que els homes, el que significa que les diferències de gène-
re podrien haver estat emmascarades per la falta de detall en el contingut dels prototips 

realitzats per l’estudi, és a dir, el contingut dels prototips era poc realista i no permetia als 

usuaris avaluar correctament la percepció de la usabilitat a través de l’estètica del disseny. 
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3.1. INTRODUCCIÓ 

En el capítol anterior s’ha fet un repàs dels principals conceptes que es relacionen amb el 

present projecte i s’han posat en relació els uns amb els altres amb la finalitat d’acostar-

nos al nostre objecte d’estudi a partir de dos enfocaments diferenciats: la qualitat en l’ús i 
la qualitat en l’experiència. Aquests elements del marc teòric responen als objectius del 

present estudi i a la vegada, ens han servit per formular les nostres preguntes d’anàlisi i 

guiar la investigació. Tot això, ens ha de permetre analitzar com influeix la composició 

gràfica de la interfície en la satisfacció de l’usuari, i descobrir quines i per què tenen més 

influència que d’altres. 

 
D’aquesta manera, el tercer capítol del projecte de recerca es troba dedicat a la presenta-

ció de la metodologia d’estudi i es troba dividit en quatre blocs. En primer lloc es plante-

gen els supòsits inicials dels quals parteix la investigació i que han estat deduïts de 

l’extensa literatura revisada, alhora que es presenten les hipòtesis de treball que ens han 

de permetre validar el nostre estudi (apartat 3.2). Aquestes hipòtesis han estat elaborades 

en base a dues dimensions que considerem rellevants: l’estètica clàssica i l’estètica expres-
siva, identificades en la investigació presentada per Lavie i Tractinsky (2004), i que es 

corresponen amb el que Dondis (1990) anomena: estil clàssic i estil expressionista. S’ha 

realitzat aquesta distinció perquè considerem necessari avaluar aquelles propietats visu-

als objectives de la interfície que s’associen, des de fa temps, a preferències estètiques que 

són comuns a tots els individus, com ara l’equilibri, la simetria, la simplicitat o la coherèn-

cia; i avaluar aquelles propietats de la interfície que s’associen a preferències estètiques 
que depèn de les característiques pròpies de cada individu, com ara el dinamisme, el con-

trast i la complexitat.  

 

En segon lloc, el marc metodològic, defineix els conceptes principals de la recerca a partir 

de la literatura revisada i que creiem que permeten delimitar els nostres objectius con-

crets d’investigació (apartat 3.3). 
 

En tercer lloc, es presenta la metodologia d’anàlisi que ens ha de permetre respondre la 

nostra pregunta inicial i validar les nostres hipòtesis (apartat 3.4). Amb aquesta finalitat 

s’ha dissenyat una investigació de tipus experimental que es basa en la elaboració d’un 

model d’anàlisi instrumental que resulta d’altres investigacions en el camp de la comuni-

cació (Rodríguez, 1989; Tena 1997) i que permet analitzar els objectes de comunicació que 
intervenen en la interfície i centrar-se en la resposta dels subjectes als estímuls visuals 

que es presentaran de forma controlada. En aquest bloc, també es tractarà amb més detall 

l’origen del mètode i les categories i variables del nostre anàlisi.  
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Finalment, l’últim bloc tanca el capítol amb una breu descripció de la mostra experimen-

tal (apartat 3.5). Donat la dificultat que suposa aconseguir una mostra universal, aquest 

estudi planteja la necessitat de reduir-la en funció d’una sèrie de criteris inicials a partir 
dels quals s’espera sorgeixin noves perspectives d’anàlisi en els resultats de la investiga-

ció. 
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3.2. SUPÒSITS INICIALS I HIPÒTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓ 

La present investigació parteix d’una sèrie de supòsits implícits a partir de la literatura 

revisada sobre l’objecte d’estudi:  

 
• El component compositiu de la interfície web té capacitat per generar satisfacció a 

partir de la transmissió de valors emocionals que connecten positivament amb 

l’usuari millorant l’eficiència de la comunicació.   

• La composició gràfica por produir sensacions plaents o desplaents en els subjectes 

mitjançant l’associació d’imatges mentals que provoquen una actitud positiva o 

negativa en l’usuari, apropant-lo o allunyant-lo de la interfície i de la seva comuni-
cació. 

• L’estat de satisfacció dels usuaris davant determinades propietats de la composi-

ció gràfica de la interfície web es relaciona amb alguns aspectes psicològics de la 

percepció que són comuns a tots ells i d’altres que varien en funció de la categoria 

de gènere del subjecte.  

D’aquests supòsits inicials es desprèn les hipòtesis que pretén validar el nostre estudi. En 
aquest sentit, s’han tingut en compte dues dimensions que han estat analitzades en les in-

vestigacions empíriques de l’estètica (Lavie i Tractinsky, 2004) i que fan referència per un 

costat, a les propietats objectives dels artefactes visuals que s’associen a preferències estè-

tiques que són comuns a tots els individus, i de l’altre, a propietats subjectives dels arte-

factes visuals que s’associen a preferències estètiques que depèn de les característiques 

pròpies de cada individu. De la mateixa manera que s’han posat en relació a dos estils vi-
suals proposats per Dondis (1990) i que queden definits i argumentats en l’apartat 3.4.2 

dedicat a les variables i categories d’anàlisi. 

 

H1. Les composicions gràfiques de les interfícies web equilibrades, augmenten l’estat 

de satisfacció dels usuaris. 

H2.  Les composicions gràfiques de les interfícies web simètriques, augmenten l’estat 
de satisfacció dels usuaris. 

H3.  Les composicions gràfiques de les interfícies web simples, augmenten l’estat de 

satisfacció dels usuaris. 
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H4.  Les composicions gràfiques de les interfícies web coherents, augmenten l’estat de 

satisfacció dels usuaris. 

H5.  La satisfacció de les usuàries i dels usuaris difereix quan la composició gràfica de 
la interfície web incorpora propietats de contrast. 

H6.  La satisfacció de les usuàries i dels usuaris difereix quan la composició gràfica de 

la interfície web incorpora propietats de complexitat. 

H7.  La satisfacció de les usuàries i dels usuaris difereix quan la composició gràfica de 

la interfície web incorpora propietats de dinamisme. 
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3.3. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Abans d’abordar les eines metodològiques que ens han de permetre validar les nostres hi-

pòtesis, creiem necessari definir els conceptes que formen part del nostre objecte d’estudi. 

L’elaboració d’aquests conceptes s’ha realitzat a partir de l’extensa bibliografia revisada i 
creiem que permeten delimitar els nostres objectius concrets d’investigació.  

 

El primer problema que es plateja en aquesta investigació és definir el que anomenem es-

tat de satisfacció de l’usuari, degut a les diferents interrelacions que suposa. Això 

s’evidencia en la pròpia definició que realitzen del terme satisfacció Lindgaard i Dudek en 

el context que ens ocupa, al definir-la com “la suma subjectiva de l’experiència interacti-
va” (2003, p. 430). 

 

Tal i com ens suggereix la literatura revisada, la satisfacció és un concepte que implica 

tant els processos cognitius de l’usuari com els seus aspectes emocionals (Norman, 2005). 

Per tant, es fa evident que no es tracta d’un element físic o material, sinó d’una actitud in-

terna del subjecte (Bailey i Pearson, 1983; Doll i Torkzadeh, 1988; Bengts, 2004) que in-
terpreta el que l’envolta a partir dels mecanismes dels que disposa. En aquest sentit, la 

satisfacció es troba altament relacionada amb els processos perceptius que realitza 

l’usuari davant un estímul concret. 

 

Donat que el canal visual és el sentit que més utilitzem en la nostra vida quotidiana, no és 

de molt suposar que també és el que més utilitzem en l’ús de les interfícies web. Si definim 
la interfície com un espai de comunicació entre dos agents, l’usuari i la informació, es pot 

preveure que el seu disseny visual sigui el que condicioni, des del primer contacte, la fluï-

desa interactiva, la usabilitat de la interfície (Tractinsky, Katz, i Ikar, 2000), i conse-

qüentment l’experiència de l’usuari (Mahlke, 2002). 

 

En tota interfície web, la composició gràfica opera a partir de les relacions que estableix 
entre els diferents elements visuals que li donen forma, marcant el propòsit i el significat 

de la declaració visual, i exercint una forta implicació en el que l’usuari rep. Però la per-

cepció no és un procés passiu, i això implica que, tot i que el dissenyador construeix el 

significat de la interfície a partir de les variables formals del missatge, l’usuari guiarà vo-

luntàriament i activament la seva atenció, decidint el que li interessa i el que no. En aquest 

sentit, en la mesura que aconseguim acostar-nos a composicions gràfiques desitjades per 
l’usuari, és a dir, en la mesura que ens acostem a les expectatives i interessos de l’usuari, 

més capacitat tindrà la interfície per produir satisfacció en el seu ús.  
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Un cop l’usuari ha focalitzat l’atenció sobre la interfície, abans de donar-li un sentit al que 

se li exposa, realitza processos d’organització perceptual. D’aquesta manera, les caracte-

rístiques gràfiques bàsiques que superen el filtre de la nostra atenció es reconfiguren per-
petualment, formant patrons i estructures. Així, de la mateixa manera que el dissenyador 

ha organitzat les relacions visibles en la composició, l’usuari també les coordina, ordena i 

vincula entre si. Aquesta etapa es troba molt vinculada a les recomanacions i principis que 

parteixen de la usabilitat, que sovint han tingut en compte la manera en que organitza la 

informació l’usuari basant-se en les lleis de la psicologia de la Gestalt (Karvonen, 2002).  

 
Finalment, l’última etapa de la percepció és aquella en la que es vincula el que s’està ob-

servant amb allò que és conegut, és a dir, és l’etapa en la que interpretem el significat en 

un intent de comprendre el que s’està mirant. En la mesura que aquesta comprensió es 

realitzi d’una forma fàcil per l’usuari i connecti amb el seu sistema emocional, 

l’experiència resultant serà satisfactòria.  

 
En definitiva, i en base als nostres supòsits, l’usuari involucrat en les percepcions que li 

arriben de la composició gràfica de la interfície es trobarà induït per una actitud determi-

nada que serà de grat o desgrat i que associem al concepte de preferència (Marty et al., 

2003). 

 

En conclusió, aquesta investigació defineix l’estat de satisfacció com un component de 
l’experiència interactiva que es relaciona amb un estat afectiu del subjecte (Doll i Torkza-

deh, 1988), susceptible de ser mesurat (Lindgaard, 2007), i que es troba influenciat per la 

composició gràfica de la interfície, entre d’altres aspectes, que proporciona a l’usuari per-

cepcions visuals que li provoquen una sensació de grat i una actitud de preferència davant 

d’ella. I defineix la composició gràfica com la combinació adequada de diversos elements 

en una mateixa superfície, o espai visual, amb la finalitat d’aconseguir que aquests in-
teractuïn entre ells i que junts transmetin de la forma més eficient un missatge dins un 

context determinat, marcant el propòsit i el significat de la declaració visual, i tenint for-

tes implicacions sobre l’estat de satisfacció de l’usuari a partir de la transmissió de valors 

emocionals. 
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3.4. METODOLOGIA D’ANÀLISI 

Amb la finalitat de respondre la nostra pregunta inicial i validar les hipòtesis 

d’investigació hem dissenyat un estudi de caràcter experimental que es basa en la elabo-

ració d’un model que ens ha de permetre analitzar els objectes de comunicació que inter-
venen, i centrar-nos en la resposta dels subjectes als estímuls visuals que es presentaran 

de forma controlada.  

 

El nostre objectiu principal és descobrir com influeix la composició gràfica d’una interfí-

cie web en l’estat de satisfacció de l’usuari, i quines composicions i per què tenen més in-

fluència que d’altres. Amb aquest objectiu s’han formulat una sèrie d’hipòtesis que la nos-
tra investigació vol validar a partir d’un model d’anàlisi instrumental que es basa en cinc 

punts o fases del procés: 

 

• Realització d’una aproximació qualitativa per la localització i descripció de les vari-

ables formals del missatge gràfic de la interfície. D’aquesta manera, aquesta fase té 

l’objectiu d’identificar les variables que es poden observar de la composició gràfica 
de la interfície i que són susceptibles de produir canvis en l’estat de satisfacció 

dels usuaris. 

• Construcció de les maquetes o models. Un cop conegudes les variables podrem de-

finir els valors de les mateixes i presentar-les de forma controlada. Aquest procés 

de formulació consistirà en convertir en constants totes les categories visuals no 

controlades per poder produir després, en variables concretes, alguns canvis con-
trolats. El contingut textual serà sempre el mateix i només es realitzaran canvis a 

nivell formal. El resultat d’aquesta fase serà l’obtenció d’unes maquetes gràfiques 

de la interfície web amb diferents composicions gràfiques, que reprodueixen situ-

acions reals, i que seran exposades als subjectes experimentals.  

• Experimentació de les variables i anàlisi de l’estat de satisfacció. Un cop dissenyades 

les maquetes gràfiques s’estudiarà el seu efecte en els subjectes experimentals de 
la mostra. Cada maqueta anirà acompanyada d’un qüestionari, prèviament elabo-

rat, que el subjecte haurà de complimentar a partir de les seves percepcions du-

rant la interacció.  

• Anàlisi de les relacions que estableixen. La investigació posarà en relació totes les 

dades a partir d’un anàlisi estadístic, per un costat, analitzant la relació entre les 

variacions en les variables i les respostes dels subjectes, i de l’altre, creuant les da-
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des de les respostes per analitzar la influència del gènere sobre l’estat de satisfac-

ció. 

• Anàlisi qualitatiu dels resultats. Finalment, l’estudi amb l’objectiu de descobrir 
perquè determinades composicions gràfiques de la interfície augmenten o dismi-

nueixen l’estat de satisfacció dels usuaris, posarà en relació els resultats de 

l’anàlisi estadístic amb els principis que regeixen la percepció visual del éssers 

humans i els coneixements que s’hagin extret a partir de la literatura 

d’investigació realitzada. I es compararan els resultats obtinguts dels subjectes 

masculins i dels subjectes femenins amb la finalitat de descobrir si existeixen dife-
rències en els seus estats de satisfacció.  

 

Amb la finalitat que el nostre anàlisi de resultats sigui eficient, es tindran en compte una 

sèrie de requeriments que convé destacar: 

 

- Es realitzaran observacions sense introduir variacions ambientals que alterin els 
resultats de la investigació. 

- La mostra serà representativa de l’univers estudiat. 

- No es revelarà al subjecte de la investigació l’objecte d’estudi, de forma que no 

condicioni la seva resposta. 

- Es presentaran baixos graus de llibertat als usuaris. És a dir, en les variacions que 

es produeixin, els subjectes estaran exposats a un parell d’estímuls i hauran 
d’escollir quin els satisfà més, donat que si augmentem el nombre d’opcions, la 

resposta podria resultar inexacta.  

- Es realitzarà una redacció detallada i entenedora de les preguntes que haurà de 

respondre el subjecte en el qüestionari d’investigació. 

- S’utilitzarà l’anàlisi estadístic com una eina de control.  

- Donat que l’estat de satisfacció es un concepte que pot ser mesurat a partir de les 
respostes verbals i no-verbals dels usuaris (Arjen, 1989). El qüestionari ens perme-

trà mesurar les respostes verbals a partir de la construcció d’una escala normativa 

de judicis semàntics. I, les respostes no-verbals, seran avaluades en la mesura que 

la investigació disposi de certs instruments de mesura com càmeres de vídeo o al-

tres dispositius tecnològics. 
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3.4.1. Origen del mètode 

El mètode que aplicarem resulta de la investigació experimental en altres mitjans com la 

ràdio, la televisió, i la premsa. Un dels treballs pioners en aquesta línia d’investigació ha 

estat la tesi doctoral de Rodríguez Bravo (1989), en la que s’estudia la influència dels mati-
sos sonors de la veu en la forma en que un receptor s’imagina el caràcter i l’aspecte físic 

d’un locutor que escolta però que no pot veure. A aquesta tesi la segueixen d’altres, que 

també estudien, a partir d’aquests mètode, els efectes que es produeixen en diversos pro-

cessos de comunicació. Així, una referència que s’acosta més al nostre camp d’estudi, és la 

tesi realitzada per Tena (1997) que analitza la influència de la composició gràfica en 

l’elecció d’un bloc de text escrit.  
 

Finalment, aquest mètode es ampliat a partir de les investigacions experimentals de 

l’estètica en el camp de la interacció persona-ordenador (Kim, Lee, i Choi, 2003). De les 

quals ens interessa especialment l’aplicació que realitzen del mètode del diferencial se-

màntic d’Osgood. Aquest mètode ens serà de gran utilitzat per desenvolupar el qüestiona-

ri de valoració del subjecte experimental.  
 

Donat que les persones comuniquem les nostres percepcions en un intent d’expressar les 

nostres impressions o judicis quan interactuem amb els productes, Osgood, Suci, i Tan-

nenbaum (1957) van desenvolupar la tècnica del diferencial semàntic per analitzar les es-

tructures semàntiques i determinar el nombre de conceptes suficientment diferencials 

entre el significat de tot el conjunt de paraules que expressen el sentit afectiu envers a un 
objecte. Així, al conjunt mínim de conceptes autònoms que ens permet explicar 

l’estructura subjacent de l’univers semàntic s’anomena espai semàntic, i els diversos con-

ceptes formen els eixos semàntics. En el camp de l’estètica experimental, el diferencial 

semàntic ha estat utilitzat sovint per estudiar el significat afectiu dels productes interac-

tius. Així, quan el subjecte ha de valorar i demostrar les seves preferències davant la ma-

queta gràfica sovint s’utilitzen les parelles semàntiques com: original - comú, interessant - 
no interessant, agradable - desagradable, simple - complex, atractiu - poc atractiu, fre-

qüent - infreqüent. 

 

D’aquesta manera, a l’hora d’establir el nostre qüestionari, que permetrà avaluar les res-

postes dels subjectes, s’haurà de tenir en compte la construcció d’una escala normativa 

que es desenvolupi a partir de parelles de judicis semàntics. Així doncs, a fi que l’usuari 
pugui valorar l’estímul se li presentaran una sèrie de combinacions semàntiques que li 

permetran definir les seves percepcions segons unes categories prèviament establertes. 
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3.4.2. Variables i categories d’anàlisi 

La composició gràfica opera a partir de les relacions que estableix entre els elements visu-

als que conformen l’espai plàstic per donar forma a l’artefacte. Sovint, doncs, la composi-

ció gràfica es considerada com un “meta-atribut” gràfic que neix a partir de la combinació 
de diferents components plàstics com la forma, el to, el color, la textura, la direcció, la di-

mensió, l’escala i el moviment. D’aquesta manera, cada element seleccionat per formar 

part de la interfície es troba carregat d’un alt potencial significatiu des del punt de vista 

visual, que arriba a constituir una base sòlida per la comunicació del missatge en funció de 

la seves característiques, i també en funció de les relacions que estableix amb el format i 

amb els altres elements que conformen l’espai visual. 
 

En la present investigació es tindran en consideració només els elements plàstics que són 

propis del component compositiu de la forma: la ubicació, la orientació i el tamany. Tot i 

que també, per les seves fortes implicacions emocionals, es tindrà en compte en aquest 

estudi el component cromàtic, que inclou els elements del to i el color.  

 
La ubicació és la variable formal que determina la localització dins l’espai d’un element. 

La orientació fa referència a la relació de l’element respecte els eixos centrals de la com-

posició. El tamany és la variable formal que es correspon amb l’espai ocupat per l’element 

dins el format i que es defineix també en relació als altres elements que hi intervenen. I 

finalment, en referència a les dues variables cromàtiques, el to és la variable formal que 

determina la presència o la absència de llum d’un element, i el color és la informació cro-
màtica, el pigment, de l’element.  

 

El conjunt de variables disponibles suposa un repertori de possibilitats que donen lloc a 

diferents composicions gràfiques que expressen una sèrie de propietats formals que es 

relacionen amb les categories del nostre anàlisi. Així, a partir de les relacions que 

s’estableixen entre les variables formals de la composició aquesta pot adquirir propietats 
de simetria, equilibri, contrast, dinamisme. Que a la vegada ens transmeten sensacions 

que després la nostra ment agrupa per donar-lis un sentit. 

 

Finalment, les categories que presenta el nostre anàlisi formen part de dos estils visuals 

diferenciats. Per un costat, hem seleccionat una sèrie de categories que s’associen a l’estil 

clàssic, en el que la racionalitat defineix la seva metodologia de disseny (Dondis, 1990, p. 
159), i de l’altre, hem seleccionat una sèrie de categories que s’associen a l’estil expressio-

nista, un estil que pretén provocar l’emoció dels receptors (Dondis, 1990, p. 159). Aquestes 

categories també han estat abordades en la investigació de l’estètica web, on sovint es fa 

referència a dues dimensions estètiques: “l’estètica clàssica” i “l’estètica expressiva” (La-

vie i Tractinsky, 2004).  
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L’estètica clàssica fa referència a les propietats objectives de l’objecte que durant temps 

han marcat les concepcions de la bellesa tradicional. Aquesta dimensió defensa 
l’existència d’unes lleis universals que guien la nostra percepció i que per tant són comuns 

a tots els individus. Així doncs, les categories seleccionades respecte aquesta dimensió 

han estat l’equilibri, la simetria, la simplicitat i la coherència. 

 

Per un altre costat, l’estètica expressiva fa referència a les propietats subjectives que ad-

quireix l’artefacte a partir de l’acte creatiu del dissenyador. Aquesta dimensió, a diferència 
de l’anterior, defensa la idea que la bellesa es troba en els ulls de l’espectador i per tant, la 

percepció varia en funció dels individus. Les categories seleccionades respecte aquesta 

dimensió són el contrast, la diversitat i el dinamisme. 
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3.5. MOSTRA EXPERIMENTAL 

El desig d’aportar una informació que sigui generalitzable ens obliga a realitzar una selec-

ció mostral amb criteris d’aleatorietat. Donat la dificultat que suposa aconseguir una mos-

tra universal, aquest estudi planteja la necessitat de reduir-la en funció d’una sèrie de cri-
teris com són la localització, la nacionalitat, el sexe, la classe social i l’edat. Segurament, 

d’aquestes categories sorgiran noves perspectives d’anàlisi en els resultats de la investiga-

ció.  

 

Donat que ens trobem en una fase inicial del projecte, no podem aportar una informació 

detallada de la mostra però en línies generals podem precisar alguns aspectes.   
 

La mostra estarà formada per persones residents a la ciutat de Barcelona, almenys durant 

10 anys en el moment de la nostra investigació. Evidentment, l’estudi després podria ser 

aplicat a altres zones de l’àrea metropolitana i geogràfica. Ens interessa especialment 

marcar un perfil determinat per no caure en resultats poc clarificadors, d’aquesta manera 

hem creat 2 grups de subjectes d’anàlisi en base al seu sexe: 
 

• El primer grup es troba format per 30 persones del gènere femení, de nacionalitat 

espanyola, d’edats compreses entre els 18 i 35 anys, d’estat civil solteres o casades, 

de classe mitjà i mitjà-alta, que utilitzen Internet de forma regular, i que compten 

amb els estudis d’ensenyança obligatoris.  

• El primer grup es troba format per 30 persones del gènere masculí, de nacionalitat 
espanyola, d’edats compreses entre els 18 i 35 anys, d’estat civil solters o casats, de 

classe mitjà i mitjà-alta, que utilitzen Internet de forma regular, i que compten 

amb els estudis d’ensenyança obligatoris.  
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El present projecte de recerca s’ha centrat principalment en la construcció d’un marc teò-

ric que ens ha permès acostar-nos a la comprensió dels diferents conceptes que es relaci-

onen amb l’objecte d’estudi, així com indicar els principals enfocaments i investigacions 
que se’n deriven. Amb la finalitat de comprendre com la composició gràfica d’una interfí-

cie influeix en la satisfacció de l’usuari, l’estudi s’ha dut a terme a partir de dues perspec-

tives des de les quals ha estat abordat el disseny de la interfície en el camp de la interacció 

persona-ordenador. Per un costat, hem fet referència al concepte d’usabilitat a fi de com-

prendre els aspectes que, tradicionalment, s’han tingut en compte en el disseny i desenvo-

lupament de sistemes interactius, i el rol que ocupa la satisfacció en aquest context. Per 
l’altre, hem fet referència al concepte d’experiència, una nova forma d’entendre el disseny 

de la interfície basada en els aspectes afectius de la interacció, i que amplia el concepte de 

satisfacció entenent-lo com el resultat de l’experiència interactiva i per tant, fora dels lí-

mits de la usabilitat. 

 

La perspectiva de la qualitat en l’ús parteix de la hipòtesi que la usabilitat varia d’acord 
amb qui utilitza el producte, on l’utilitza i amb quina finalitat l’utilitza. Aquest punt de 

vista de la usabilitat queda reflectit en la definició que ens proporciona la norma ISO 

9241-11 que defineix la usabilitat com “el grau en què un producte pot ser utilitzat per de-

terminats usuaris per aconseguir objectius específics amb eficiència, eficàcia i satisfacció 

en un context d’ús determinat” (1998). D’aquesta manera, també s’evidencia que la usabi-

litat és una qualitat mesurable fonamental dels estudis sobre els processos d’interacció de 
la enginyeria de la usabilitat i el disseny centrat en l’usuari. La necessitat de comptar amb 

sistemes de mesurament de la usabilitat requereix de la identificació d’una sèrie de factors 

que es poden classificar segons la seva dimensió objectiva, relacionada amb el rendiment 

de l’usuari, com són la facilitat d’aprenentatge, l’eficàcia, l’eficiència, la tolerància als er-

rors i la facilitat de memorització; i la seva dimensió subjectiva, relacionada amb l’opinió 

dels usuaris sobre el sistema, com per exemple la satisfacció o l’atracció (Folmer i Bosch, 
2004). 

 

Però, tot i que dins d’aquesta perspectiva s’inclouen aspectes subjectius que avaluen les 

reaccions de l’usuari i les seves actituds envers al sistema, els crítics de la qualitat en l’ús 

argumenten que els esforços han estat principalment centrats en el funcionament i la uti-

litat del producte i sovint s’han deixat de banda els aspectes afectius de la interacció, se-
gurament influenciats per les escales de temps cada cop més curtes destinades a la pro-

ducció i la falta de recursos disponibles (McNamara i Kirakowski, 2005).  

 

Finalment, aquesta perspectiva centrada en els processos cognitius i el rendiment de 

l’usuari en la interacció, ha considerat el concepte de satisfacció com un component més 

de la usabilitat que es relaciona amb la usabilitat aparent (Kurosu i Kashimura, 1995a, 
1995b), és a dir, la percepció que té a priori l’usuari sobre la facilitat d’ús d’un sistema o 
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producte, i que es relaciona amb la impressió visual d’aquesta exercint una gran influència 

en l’acceptació del producte per part de l’usuari i en la seva decisió de compra (Trac-

tinsky, 1997). A partir d’aquesta diferenciació entre els aspectes que es relacionen amb la 
usabilitat aparent i la usabilitat inherent d’un producte o sistema interactiu, recentment 

els investigadors han començat a incorporar els aspectes subjectius de la tecnologia, així 

com, les avaluacions emocionals i les consideracions estètiques del sistema, i la qualitat en 

l’ús s’ha traslladat a la qualitat de l’experiència.  

 

La perspectiva de la qualitat de l’experiència proposa abordar els aspectes que s’ometen 
en la perspectiva de la qualitat en l’ús, però el canvi no ha estat fàcil, principalment per-

què el concepte d’experiència no ha estat del tot desenvolupat i sovint ha estat associat a 

una gran varietat de termes que van des de la tradicional usabilitat a la bellesa, 

l’hedonisme, els aspectes afectius i als aspectes experiencials de l’ús de la tecnologia. En 

conseqüència el paisatge de recerca es presenta fragmentat en diversos models teòrics i 

enfocaments diferents, que alguns investigadors han intentat categoritzar (McNamara i 
Kirakowski, 2005; Hassenzahl i Tractinsky, 2006). 

 

Des d’un enfocament integrador, l’experiència d’usuari és definida com el resultat 

d’avaluar què fa l’usuari, què obté l’usuari i com es sent l’usuari (Dillon, 2001), o com una 

conseqüència dels estats interns de l’usuari, les característiques del disseny del sistema i 

el context en que té lloc la interacció (Hassenzahl i Tractinsky, 2006). Tanmateix, 
McCarthy i Wright (2004), des d’un enfocament holístic, argumenten que l’experiència i 

les emocions són inseparables i per tant, que les nostres accions es troben carregades de 

valors, necessitats, desitjos  i objectius que es troben en constant formació. “L’emoció es 

troba en el cor de qualssevol experiència humana i és un component essencial en les in-

teraccions producte-l’usuari i l’experiència d’usuari” (Forlizzi i Battarbee, 2004, p. 264). 

 
El gir cap a l’experiència d’usuari i la proliferació d’investigacions centrades en els aspec-

tes emocionals de la interacció ha modificat també el concepte de satisfacció de l’usuari 

que es defineix com “la suma subjectiva de l’experiència interactiva” (Lindgaard i Dudek, 

2003, p. 430). En aquest sentit, la satisfacció és un concepte complex que incorpora diver-

sos aspectes quantificables (Lindgaard, 2007) com ara: l’emoció, l’estètica, la usabilitat 

percebuda, les expectatives de l’usuari, el plaer o la diversió; i que es relaciona amb una 
declaració o sentència sobre l’experiència d’usuari. 

 

Finalment, un cop revisats els dos principals enfocaments presents en la investigació de la 

interacció persona-ordenador, hem dedicat un últim bloc teòric d’aquest projecte a la 

qualitat estètica de la interfície posant-la en relació amb els conceptes d’usabilitat, satis-

facció i experiència. En aquest sentit, diversos estudis, des d’un enfocament psicològic, 
han intentant comprendre com els éssers humans percebem l’estètica i la forma en que 
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aquesta es relaciona amb la usabilitat percebuda i la bellesa (Kurosu i Kashimura, 1995a, 

1995b; Tractinsky, 1997), la bondat (Hassenzahl, 2004a), les qualitats afectives (Zhang i Li, 

2005), l’experiència (Thüring i Mahlke, 2007) i la satisfacció (Lindgaard i Dudek, 2003). 
 

L’estètica és un atribut essencial de la interfície que representa el canal central per la for-

mació de la relació entre l’usuari i el producte. Degut a la seva naturalesa visual i afectiva, 

l’estètica es percep immediatament, des del primer contacte amb la interfície, a diferència 

de la resta d’atributs que requereixen més temps per ser observats o descoberts. Per tant, 

la primera impressió i la conseqüent resposta d’avaluació envers al producte es troben 
principalment relacionades amb la bellesa (Lindgaard, 2007), i és un important punt de 

partida per altres inferències sobre el valor i la qualitat del producte. 

 

Però, tot i la importància que les investigacions han atorgat a l’estètica, la gran diversitat 

de teories i models desenvolupats, en un intent de comprendre què succeeix durant la in-

teracció i com dur a terme el disseny de la interfície orientada a l’usuari, presenten una 
visió general d’aquesta i pocs estudis han tingut en compte els aspectes comunicacionals 

que compleixen els diferents elements gràfics que hi intervenen. En aquest sentit, la lite-

ratura revisada manifesta una clara propensió a analitzar l’estètica orientada als principis 

de la interacció persona-ordenador i la usabilitat, oferint una imatge borrosa de com s’ha 

d’afrontar el disseny de la interfície.  

 
En aquests context, hem proposat una investigació que permeti la reflexió al voltant de les 

possibilitats comunicatives de la interfície web amb la finalitat d’aconseguir un major co-

neixement de les relacions que s’estableixen entre els usuaris i el missatge de la interfície. 

Es tracta doncs de servir-se del marc teòric i referencial de la comunicació visual per 

aconseguir noves formes d’analitzar i comprendre l’aparença formal de les interfícies que 

permetin millorar la seva eficiència i en conseqüència, augmentar l’estat de satisfacció de 
l’usuari.  
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