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Resum 

  Català 
En aquest PFC s’ha investigat si les xarxes socials poden ser una eina útil i enriquidora per 
persones amb Síndrome de Down. S’han estudiat els diferents tipus i objectius que tenen les 
xarxes socials més comunes, i a partir de les característiques de les persones amb SD, s’ha 
definit un nou tipus de xarxa social que compleix les necessitats dels usuaris. Els usuaris 
involucrats en aquest PFC no sempre saben exterioritzar els seus sentiments i opinions així que 
s’han buscat altres formes d’arribar a comprendre les seves necessitats. En una primera fase de 
disseny centrat en l’usuari s’han trobat solucions a característiques especials del perfil dels 
usuaris. Més tard en una segona fase de disseny contextual s’ha comprès l’entorn dels usuaris a 
través, entre d’altres, d’una entrevista amb els pares dels usuaris. En tercer lloc, en la fase de 
disseny centrat en l’ús s’han definit millor els diferent rols, tasques, continguts i navegació de la 
xarxa social. El nou model de xarxa social utilitzarà avanços tecnològics per facilitar 
l’accessibilitat com un pendrive d’identificació digital o un tutor virtual, a més a més de 
comptar amb la participació activa a la xarxa social dels familiars dels usuaris per motivar-los. 
Finalment amb el software Macromedia Fireworks 8 s’ha creat un primer prototip simulant les 
diferents característiques, directrius i solucions tractades anteriorment en les etapes de disseny. 
 

  Castellano 
En este PFC se ha investigado si las redes sociales pueden ser una herramienta útil y 
enriquecedora para personas con Síndrome de Down. Se han estudiado los diferentes tipos y 
objetivos que tienen las redes sociales más comunes, y a partir de las características de las 
personas con SD, se ha definido un nuevo tipo de red social que cumple las necesidades de los 
usuarios. Los usuarios tratados en este PFC no siempre saben exteriorizar sus sentimientos y 
opiniones así que se han buscado otros métodos para llegar a comprender sus necesidades. En 
una primera fase de diseño centrado en el usuario se han encontrado soluciones a características 
especiales del perfil del SD. Más tarde en una segunda fase de diseño contextual se ha 
comprendido el entorno que rodea a los usuarios a través, entre otros, de una entrevista con los 
padres de los usuarios. En tercer lugar, en la fase de diseño centrado en el uso se han definido 
mejor los diferentes roles, tareas, contenidos y navegación de la red social. El nuevo modelo de 
red social utilizará avances tecnológicos para facilitar la accesibilidad como un pendrive de 
identificación digital o un tutor virtual, además de contar con la participación activa en la red 
social de los familiares de los usuarios para motivarlos. Finalmente con el software Macromedia 
Fireworks 8 se ha creado un primer prototipo simulando las diferentes características, directrices 
y soluciones tratadas en etapas anteriores de diseño. 
 

 English 
In this PFC has been investigated whether social networks can be a useful and enriching for 
people with Down Syndrome. We have studied the different types and goals that are most 
common in social networks, and from the characteristics of individuals with DS, have defined a 
new type of social network that meets the needs of users. The users involved in the PFC do not 
always know externalize their feelings and opinions that have sought other ways to get to 
understand their needs. In a first phase of user centered design solutions have been found in the 
special features of the DS profile. Later, in a second phase of contextual design is defined as the 
environment surrounding the users through, inter alia, an interview with the parents of users. 
Thirdly, in the phase of usage centered design has been better defined the roles, tasks, content 
and navigation of the social network. The new social network model use technological advances 
to facilitate accessibility of identification as a digital pen or a virtual tutor, in addition to active 
participation in the social network of family members of users to motivate. Finally with the 
software Macromedia Fireworks 8 has created a first prototype simulating the different 
characteristics, guidelines and solutions discussed in the earlier stages of design. 
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1. Introducció i motivació personal 

Des de fa temps tinc clar que vull investigar un tema que apropi les persones amb Síndrome de 
Down ( a partir d’ara SD ) amb la informàtica, dos temes que han marcat la meva vida. El 
primer tema es degut a que la meva germana va néixer amb aquesta característica i he viscut de 
molt a prop totes les mancances i ajudes que necessiten i els falten, cosa que sempre m’ha 
generat un inquietud suficient per que vulgui fer-hi alguna cosa al respecte. En segon lloc, el 
tema de l’informàtica des de ben petit em va interessar molt, es una gran revolució que s’ha 
introduït en la societat fins al punt que ara no hi hauria pràcticament un retorn a un punt on es 
pogués prescindir de l’informàtica. A més a més és l’activitat que ha ocupat gran part del meu 
temps durant els últims anys: universitat, treball i part del oci.  

A això s’hi afegeix també que malgrat els milers d’eines que s’han creat amb l’informàtica, 
molt poques d’aquestes eines milloren o contemplen les característiques de les persones amb 
SD. Perquè són un públic minoritari? Perquè cada cop neixen menys nens i nenes amb SD? Per 
que no són un col·lectiu reivindicatiu e important que demani cosses i que generi un moviment 
de negoci suficient per invertir-hi? Bé, probablement totes les raons que he nombrat 
anteriorment siguin motius per el quals no s’hagi treballat gaire en aquest camp en comparació 
amb altres. Per tant existeix un camp d’estudi e investigació amb prou recorregut per davant 
com per trobar-hi temes a desenvolupar. Amb el meu PFC espero fer una petita contribució a les 
persones com la meva germana, per que puguin gaudir i servir-se de l’informàtica a través 
d’eines més accessibles per elles. 

Per altre banda, un altre punt important en la meva elecció va ser a segon de la carrera on vaig 
fer l’assignatura “Enginyeria del Software: Interfícies” [16] i on em va cridar molt l’atenció els 
estudis que estava fent el professor que ara és el meu tutor de PFC. El Sergio Sayago durant 
molts anys ha estat i esta investigant com apropar l’informàtica a persones de la tercera edat. 
Això és un camí model a seguir per mi, estudiar com adaptar eines e idees ja existents per a 
persones amb mancances i dificultats, ell ho fa amb persones de la tercera edat i a mi 
m’agradaria fer-ho amb persones amb SD.  

Un altre tema que m’ha inspirat ha estat el fenomen de les xarxes socials a Internet [7]. 
Pràcticament totes les persones joves coneixen que són les xarxes socials. És un fenomen tan 
gran que entre les webs mes visitades del món varies són xarxes socials i les que no ho són poc 
a poc incorporen sistemes relacionats amb apropar més a la gent que hi participa. És una gran 
manera de tenir connectades a persones mitjançant recursos multimèdia de tot tipus que fa molt 
més atractiva i motivant l’activitat de conèixer i relacionar-se amb altres persones. Aquesta 
potencia que tenen les xarxes socials m’agradaria utilitzar-la per unir a persones amb SD, per 
compartir les seves experiències, per ajudar-se i aprendre de l’experiència d’altres, per donar-se 
a conèixer, per mantenir i ampliar les relacions d’amics i coneguts, per integrar-se més als 
hàbits de la societat, per pujar l’autoestima, per tenir una nova forma d’oci, i podria seguir 
donant molts més motius que justifiquen la dedicació al tema del meu PFC. A més a més, les 
persones amb SD es desenvolupen en un àmbit de relació petit, estudis [1,2,3,4,5,6,12, 
17,18,19,20] (i fets comprovats en primera persona per mi durant molt temps) demostren que 
són persones que no els motiva i no els resulta gaire interessant les relacions extra familiars, per 
tant és un repte interessant comprovar-ho i si és així dissenyar un tipus de xarxa social que 
involucri a les persones amb SD  i els seus interessos. 

En definitiva, tinc tots els ingredients per tal d’unir-los, estudiar-los i desenvolupar-los en el 
meu PFC, aprofitar i apropar les eines informàtiques a les persones amb SD en forma de 
projecte de xarxa social adaptada i dissenyada per ells, utilitzant mètodes de disseny i avaluació 
d’interfícies utilitzats a l’assignatura “Enginyeria del Software: Interfícies” [16]. Només tinc un 
dubte que vull resoldre desprès d’aquest PFC: seria positiva l’implementació i posada en marxa 
real de la xarxa social que en surti d’aquest projecte? Espero que sí. 
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2. Objectius del PFC 

2.1  Interfície que es proposa i semblança amb altr es d’Internet 

L’interfície que es vol proposar en aquest PFC és una xarxa social adaptada per persones amb 
SD. El tipus de xarxa social s’anirà definint en capítols interiors del projecte ja que actualment 
existeixen varis models de xarxa social: blogs, xats, fòrums, spaces, xarxes socials de perfils, 
etc. amb diferents opcions i objectius els quals abans de triar s’hauran d’examinar si són 
rellevants i adequats per les persones amb SD. Del contrari caldrà fer un tipus de xarxa social 
més adaptada i especial amb objectius nous.  

L’interfície no tindrà una web semblant, actualment sembla que no existeix cap xarxa social per 
persones amb SD. De totes formes és podria dir que la xarxa social tindrà dos pilars bàsics en 
els que es basarà, el primer en els models estàndards de xarxes socials que existeixen i que 
s’apropen a les expectatives que es busquen en la xarxa social per persones amb SD i el segon 
en la web realitzada per la NDSS [5] (The National Down Syndrome Society) 
www.clubNDSS.org [6], l’única web que s’ha trobat a la xarxa un mica dissenyada pensant en 
l’ús que en faran persones amb SD. Malgrat que aquesta web pensada per persones amb SD és 
una web plana de consulta de temes importants com la formació de les persones amb SD entre 
d’altres per tant no s’acaba d’apropar exactament a l’idea del PFC.  

Existeixen moltes més webs, incloses xarxes socials, dedicades a persones amb SD però que en 
la realitat qui en fa ús són educadors i pares, en cap moment estan dissenyades pensant en 
persones amb SD sinó que utilitzen els recursos bàsics de creació de webs i xarxes socials 
normals. 

2.2 Objectius del PFC 

En aquest PFC és realitzarà un projecte de xarxa social per persones amb SD que barregi les 
utilitats ja existents a les xarxes socials amb altres de noves que no estiguin renyides i es 
complementin a la perfecció amb les característiques de les persones amb SD.  

En primer lloc es vol estudiar el perfil de les persones amb SD que acabaran sent els usuaris 
habituals de la xarxa social. Serà important conèixer com a mínim conèixer els aspectes més 
rellevants que poden influir en la creació de la xarxa social tipus psicologia, educació, 
socialització ,etc.  

En segon lloc es volen conèixer i avaluar els diferents tipus de xarxes socials que existeixen i els 
objectius que busquen crear en l’usuari cadascuna. A partir d’estudis sobre els usuaris i amb els 
usuaris és vol definir i avaluar el tipus de xarxa social més indicada i els seus objectius que 
buscarà aconseguir en els usuaris.  

En tercer lloc a partir del model que és tindrà definit es volen realitzar estudis de disseny 
d’interfícies utilitzant les metodologies de disseny centrat en l’usuari, de disseny contextual i de 
disseny centrat en l’ús amb avaluacions de resultats obtinguts. 

A més a més és volen buscar solucions a problemes que vagin sortint durant el projecte aplicant 
els últims avanços que ha fet la tecnologia i fer un petit simulador per fer-se una idea de com 
aniria encaminada la xarxa social que s’ha anat dissenyant. 

Com a últim punt del PFC és vol treure una conclusió, a partir dels resultats obtinguts i de 
l’experiència viscuda durant el projecte, valdria la pena portar-lo a la realitat? Aquest dubte 
sobre si tindria sentit una xarxa social per persones amb SD va aparèixer durant el procés de 
definició del treball que és realitzaria al PFC, i en comptes de ser una barrera a l’hora de triar fer 
aquest treball es va decidir abordar-lo com un problema més a solucionar durant el PFC.   
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3. Característiques de les persones amb SD rellevan ts en el 
procés de creació d’una interfície 

Les persones amb SD són persones que tenen un perfil comú evident i estudiat durant molt anys. 
A part de característiques físiques visibles a simple vista també existeixen característiques de 
personalitat que són de gran interès i rellevants per tenir-les en compte en la creació d’una 
interfície web, tant aspectes de disseny com aspectes d’usabilitat.  

En primer lloc s’han consultat estudis i experiències en webs d’associacions i fundacions 
dedicades a les persones amb SD [1,2,3,4,5,6,12,17,18,19,20]. Aquests centres porten molts 
anys investigant i tractant amb persones amb SD i ningú millor que ells poden conèixer les 
característiques més comunes. D’aquí s’ha pogut trobar tant característiques i situacions actuals, 
com la trajectòria que s’ha portat des de anys enrere fins avui, la qual ha estat prou important 
per tenir-la en compte. Articles i estudis de científics de doctors que han basat la seva carrera 
professional en estudiar el SD, i els quals estan fent i han fet aportacions molt importants en les 
últimes dècades, estan inclosos en aquestes webs i llibres.      

En segon lloc la font d’informació ha estat l’experiència de pares que tenen fills amb SD [12], a 
més a més de l’experiència que té l’autor d’aquest projecte desprès de conviure tota la vida amb 
la seva germana petita. Les persones amb SD generalment des de petits fins grans passen la vida 
amb els seus pares i familiars, cosa que fa dels familiars una figura importantíssima per les 
persones amb SD i per tant fa dels familiars persones clau per conèixer els aspectes més íntims 
del dia a dia d’aquestos. 

Després de realitzar les anteriors cerques d’informació als diferents medis sobre les diferents 
característiques del SD s’ha fet una síntesi dividida per els següents temes: perfil psicològic, 
perfil educatiu, perfil laboral, perfil social, perfil sanitari, perfil de l’entorn i predicció futura. 
Tots ells importants de ser coneguts abans de dissenyar una interfície web per el SD. 

3.1 Perfil psicològic 

El caràcter psicològic de les persones amb SD es va formant des de que neixen fins els 12 anys 
aproximadament. Degut als diferents entorns educatius, a les diferents situacions socials, a les 
diferents formacions, etc. existeixen gran varietat de caràcters entre ells. De totes formes 
existeixen uns paràmetres generalment comuns en la personalitat (i dic generalment comuns per 
que l’experiència de l’autor no en comparteix alguns): 

- capacitat reduïda d’ anàlisi de novetats 

- capacitat reduïda d’ interpretació de novetats 

- falta de responsabilitat en el manteniment de l’esforç 

- poca autonomia 

- dependència de les persones del seu entorn 

- falta de motivacions a causa de la manca d’objectius personals  

- poca iniciativa 

- poc coneixement de la seva motivació 

- dificultat per entendre els sentiments 

- poca memòria seqüencial 

- falta d’atenció 

Aquest últims aspecte és especialment rellevant per que pot estar donat a causa de problemes 
visuals i auditius. Per captar l’atenció de les persones amb SD cal que es produeixi un feedback 
permanent i si pot ser atractiu de manera visual, utilitzant colors, moviments, etc. Tot això 
barrejat en activitats divertides i participatives que deixin una certa llibertat cap a camins e 
iniciatives que tinguin ells, fan d’una tasca una activitat molt interessant i formativa amb molt 
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bona captació per el SD. Degut a la falta de memòria seqüencial i de dades concretes com dates, 
és aconsellable fer recordar cosses acompanyades d’activitats que generin més interès per ells. 
La seva principal font de formació i experiència es la visual, la gestual i l’ imitació d’exemples.  

La mitjana de coeficient intel·lectual de les persones amb SD és de 50, tot i que depenent de la 
seva formació des del naixement hi ha coeficients per sobre de 70 i per sota de 50. 

Per últim, una dada interessant a conèixer per crear la interfície és que el SD no és una malaltia 
degenerativa, durant tota la vida van aprenent coses noves, noves habilitats i coneixements igual 
que qualsevol persona, només que van a un ritme més lent del normal. Un cas excepcional de 
superació és en Pablo Pineda que esta diplomat en magisteri i és professor.      

· Conclusions perfil psicològic: Degut a la poca capacitat d’anàlisi e interpretació i la falta de 
memòria seqüencial caldrà que l’interfície sigui el màxim d’explícita e intuïtiva amb totes les 
ajudes necessàries, lluny de les interfícies modernes en disseny. La poca autonomia, la poca 
iniciativa i la dependència de les demes persones es podria equilibrar amb la figura d’algun 
personatge que donges suport i proposes activitats en tot moment sense arribar a tancar la 
llibertat de iniciatives i moviments de l’usuari. Les persones amb SD tenen dificultats per 
entendre els seus sentiments per tant s’ha de anar amb molta cura a l’hora de causar sensacions i 
sentiments a l’usuari, una bona opció seria sempre intentar causar sensacions agradables, 
simpàtiques, de felicitat i/o diversió. La seva principal font d’informació és visual i auditiva per 
tant un aspecte positiu seria introduir imatges amb molts colors i motivacions i fins i tot sons 
cosa que també captaria la seva atenció. En tot moment hi haurà d’haver un feedback que motivi 
la continuació de l’activitat. Finalment es podria tenir en compte el procés evolutiu que té 
l’usuari, de manera que a mesura que s’assoleixen objectius s’obrin d’altres evitant així un 
col·lapse inicial. 

3.2 Perfil educatiu 

Durant aquest últims anys, l’humanitat ha començat a integrar els SD, de manera que avui en 
dia des del naixement s’intenten educar e integrar en la societat envoltats de “gent normal”. Tot 
i que encara hi ha molt camí per fer i millorar ( l’integració és idònia fins l’adolescència on 
desapareixen els mitjans i no hi ha cap opció per seguir amb l’integració que s’ha portat fins 
aquesta edat ), s’ha de reconèixer que la vida de les persones amb SD ha canviat molt fins al 
punt que són capaços de llegir i escriure aportant a la vegada una millor riquesa i entrenament 
de la parla, l’oïda i la vista. A l’altre banda tenim les matemàtiques i el càlcul on al haver 
d’utilitzar la memòria a curt temps se’ls planteja un problema difícil de solucionar cada cop que 
el fan. Tot i això arriben a sumar, restar, i amb dificultats entendre els conceptes de multiplicar i 
dividir. 

Cal tenir molt en compte les característiques i necessitats especials que necessiten: 

- explicacions de cosses evidents 

- més temps 

- més exemples 

- dificultats per entendre els patrons per problemes del mateix estil 

- alta participació 

- rebre un feedback positiu per motivar la continuïtat de l’activitat 

· Conclusions perfil educatiu: El perfil educatiu esta marcat per 4 característiques principals: 
primera necessiten explicacions i exemples per entendre les coses evidents per tant s’ha de dotar 
l’interfície d’explicacions i exemples, segona necessiten un temps més llarg per assolir els 
coneixements per tant s’ha de dedicar el temps que calgui per que puguin assolir coneixements, 
tercer no relacionen patrons de solucions, a cada problema hi veuen una solució diferent per tant 
no es poden donar per enteses situacions que tenen un patró igual a altres assolides 
anteriorment, i per últim necessiten una alta participació i feedback en tot moment, sinó 
l’activitat es tornarà avorrida i es voldrà abandonar. 
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3.3 Perfil laboral 

El seu perfil laboral esta molt estudiat i definit: 

- necessiten un període d’adaptació 

- molts exemples a seguir 

- suport continu en els inicis 

Un cop superat els primers períodes adquireixen l’habilitat i realitzen la funció a la perfecció i 
molt constantment. Hi han casos on s’ha trobat una habilitat especialment desenvolupada com el 
ball, la música i activitats d’aquest estils. 

· Conclusions perfil laboral: El perfil laboral també es pot reduir a tres grans afirmacions: 
necessiten un període d’adaptació el qual un cop superen comencen a realitzar les accions 
metòdicament com han après, és molt necessària l’explicació mitjançant exemples ja que els és 
molt més fàcil assolir activitats mitjançant la repetició, i per últim necessiten un suport continuat 
i sobretot en els inicis, on es trobaran moltes coses noves i problemes amb els quals demanaran 
ajuda. 

3.4 Perfil social 

El seu perfil social és difícil de conèixer i per tant calen activitats com jocs, ja que així 
exterioritzen les seves emocions, les seves satisfaccions, les seves habilitats cognitives i 
perceptives, la seva personalitat, etc. 

La seva relació amb altres persones sempre es favorable si reben un feedback positiu, són molt 
tractables, afectius i bastant sociables, tot i que poden haver-hi casos de situacions de pressió i 
cabezoneria. Poden causar problemes en situacions especials degut a la manca de parla i la 
manca d’expressió dels seus sentiments. La majoria de les seves relacions afectives són amb els 
familiars, actualment neixen, creixen, aprenen i viuen amb la seva família cosa que els fa molt 
dependents i molt afectius amb els seus familiars.  

Fins l’adolescència pràcticament poden tenir una vida social igual que la de qualsevol persona 
amb dificultats en l’expressió i l’educació. A partir de l’adolescència s’allunyen una mica del 
patró de l’esser humà, no donen importància als amics. Això pot ser degut en part a les 
dificultats d’expressió i comunicació, a més a més per un principi de detecció de la seva 
discapacitat, si més no, de les seves carències i diferencies.   

Per tractar amb una persona amb SD s’ha de iniciar la conversa i a partir d’aquest punt és capaç 
de seguir i aportar conversació, però és molt difícil que l’iniciativa comunicativa sigui per part 
d’ells, com a mínim si no és per una necessitat personal. 

· Conclusions perfil social: Socialment les persones amb SD són molt simpàtiques i receptives 
amb la gent que els causa bones sensacions i els dona un feedback positiu per tant l’interfície 
per aconseguir una bona predisposició d’ells també caldrà que els generi un bon ambient. La 
família és el més important en la majoria dels casos per tant sempre s’han de fer referències als 
familiars per que se sentin identificats. Els amics no són tan importants per els SD. 

3.5 Perfil sanitari 

El seu perfil sanitari en principi no presenta cap característica que afecti directament a la 
interacció amb una interfície web com la que es farà al PFC. Els aspectes de carències sensitives 
a tenir en compte com la vista o l’oïda ja s’han especificat en altres perfils i en principi cada 
persona té les seves ulleres o els objectes que calguin per corregir i fer que davant un ordinador 
estigui en les condicions idònies per treballar-hi. 

· Conclusions perfil sanitari: El perfil sanitari en principi no influeix en el disseny de 
l’interfície per que els problemes de salut que poden tenir les persones amb SD són corregits i 
tractats amb mètodes totalment complementaris amb l’ús d’un ordinador.  
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3.6 Entorn 

El seu entorn esta basat en dos grans llocs: l’escola, centre educatius, esplais, treballs adaptats, 
etc. i a casa seva amb la seva família.  

Als centres educatius, esplais i treballs estan en contacte generalment amb altres persones amb 
discapacitats i normalment en totes les hores en les que hi són tenen activitats preparades i 
tutelades de manera que poc temps lliure els queda. 

A casa estan amb els familiars i normalment es busquen activitats per omplir el seu temps lliure 
degut a que no sempre els familiars els poden dedicar totes les hores del dia a jugar amb ells. 
Entre d’altres aficions els agrada mirar revistes, televisió o jugar a jocs. El món de l’informàtica 
encara no esta prou introduït a les seves vides, però clarament l’informàtica pot i podrà ser no 
només un substituït de la televisió i dels jocs, sinó que podrà ampliar la gamma d’activitats a la 
vegada de crear nous objectius a superar que siguin útils a part de lúdics.       

· Conclusions perfil entorn: Actualment en l’entorn de les persones amb SD, els ordinadors i 
les interfícies web no hi són gaire presents. Tot això, tan les activitats que fan a escoles i centres 
educatius com les activitats de lleure que realitzen a casa poden ser totalment substituïdes i 
ampliables amb les que es poden fer un amb ordinador.  

3.7 Predicció futura 

Amb la trajectòria que des de fa anys s’està portant amb el tractament del SD i la superació de 
totes les barreres que abans ni s’intentaven superar per que segur que “no podria...” avui en dia 
el “no” no existeix i si fins ara s’han superat barreres com la integració infantil, la lectura i 
escriptura, per què no se’n seguiran superant? En els últims anys s’han aconseguit els següent 
objectius entre d’altres : 

 - esperança de vida mes elevada i un estat millor de salut  

 - increment positiu del funcionament intel·lectual 

 - increment de la responsabilitat i habilitat en molts camps 

 - autonomia i independència més elevada 

 - pressa de consciencia de les seves capacitats 

El futur es presenta amb les mateixes intencions que les que s’han portat fins ara, millorar la 
seva qualitat de vida integrant les persones amb SD en la societat utilitzant tots els medis i 
avanços tecnològics que estiguin a l’abast. 

· Conclusions predicció futura: En un futur seguint el camí que s’està portant fins ara les 
persones amb SD seguiran integrant-se i desenvolupant millors creixements intel·lectuals per 
tant estaran mes capacitats i utilitzaran els mateixos recursos que s’utilitzen en gran part de la 
societat avui en dia, les noves tecnologies poden ser de gran ajuda i un element més a conèixer 
per integrar-se a la societat.    

3.8 Context de l’entrevista amb usuaris: Fins quin punt estan familiaritzats 
amb l’informàtica? Avaluació de la motivació person al que els pugui 
causar tenir un espai personal a Internet 

 

Context entrevista 

A continuació s’introdueix una entrevista realitzada amb usuaris que complementa els estudis 
anteriors. 

El primer contacte amb els usuaris va ser en forma d’entrevista oral amb proves pràctiques a 
casa de l’entrevistador, sense cap tipus de treball, ni de llegir ni d’escriure. Era el mètode més 
fàcil per els usuaris, per expressar el que pensen i no es trobessin barreres innecessàries.  
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Per realitzar l’entrevista es van necessitar dos pc’s amb Internet per realitzar-hi les proves 
necessàries, l’usuari en un i el entrevistador en un altre.  

Després d’una fase prèvia experimental de l’entrevista es va prendre la decisió necessària 
d’utilitzar un llenguatge molt senzill i natural a més a més de formular les preguntes curtes, 
directes i clares. 

Com a motivació, a l’inici de l’entrevista es va fer saber als usuaris que hi ha una sorpresa 
preparada si tot funcionava correctament i col·laboraven com s’esperava d’ells. La sorpresa va 
ser preparar un berenar ells mateixos, ja que els agrada fer activitats manuals en les que es posin 
a prova i obtinguin bons resultats dels quals se sentin orgullosos. A continuació és mostra el 
transcurs de l’entrevista. 

Els usuaris entrevistats estan compresos entre les edats de 14 a 24 anys i són dels dos sexes.  

La durada serà aproximadament 10 minuts (1 minut per pregunta) encara va dependre del temps 
que necessitava cada entrevistat.  

L’ objectiu d’aquesta entrevista era conèixer fins quin punt els usuaris estaven familiaritzats 
amb l’informàtica i avaluar la motivació personal que els podia causar tenir un espai personal a 
Internet a través de fer-los imaginar situacions en les que es podrien trobar al final del procés de 
creació de la xarxa social. Cal tenir en compte que es va avaluar en proporcions iguals tant les 
respostes directes, com l’actitud i les expressions en front la pregunta. D’aquesta manera es va 
poder evitar la monotonia de donar afirmacions positives o negatives a tot, a més a més de tenir 
un aspecte afegit a tenir en compte. Per últim també es volia contrastar si l’involucració de la 
família en la xarxa social seria inevitable. Segons els estudis anteriors semblava ser un aspecte 
molt important en les seves vides i decisions, per tant s’havia de tenir en compte i avaluar-ho. 

 

Anàlisi i resultats 

Pregunta 1: Utilitzes Internet? Que fas quan estàs a Internet? (Que ho facin!) 

Objectiu 1: Conèixer si l’usuari esta habituat a Internet i conèixer que sol fer quan té 
l’oportunitat de navegar per Internet. Posar a l’usuari davant un ordinador i veure que fa quan 
entra a Internet. 

Conclusions 1: Utilitzen Internet a l’escola per buscar informació però quan tenen temps lliure 
prefereixen mirar fotografies a “Google Images” o entrar al “Youtube” a mirar vídeos de 
cantants. 

Pregunta 2: Saps que és el e-mail o el Messenger? En tens algun? L’utilitzes molt?  

Objectiu 2: Conèixer si es relacionen i si els agrada parlar amb amics o familiars a través 
d’algun tipus de missatgeria online. Tenir en compte d’avisar que el correu electrònic pot ser el 
Messenger ja que hi ha casos que es refereixen al correu electrònic com a Messenger. 

Conclusions 2: La majoria tenen Messenger per que l’han fet a l’escola o amb els familiars. 
Malgrat això pràcticament cap l’utilitza per que quan entren no hi ha ningú connectat, falta 
coordinació amb l’altre persona. Quan l’entrevistador ha iniciat sessió des d’un altre ordinador i 
ha conversat amb ells ha semblat que els agradava molt fins al punt que no volien plegar i 
volien seguir parlant.  

NOTA: Alguns no s’enrecordaven de la contrasenya per entrar als seus Messenger.    

Pregunta 3: Saps que és una web? Saps que és una Xarxa Social d’Internet com el 
Facebook [8]? 

Objectiu 3: Saber si coneixen que és una web i que és el Facebook [8] o una xarxa social per 
avaluar si els agradaria participar-hi. 

Conclusions 3: Tots saben que són les pàgines web però no coneixen la existència de xarxes 
socials ni del Facebook [8]. 



Característiques de les persones amb SD rellevants en el procés de creació d’una interfície 

 

18

Pregunta 4: Vols aprendre com funciona Internet i a fer una web teva? 

Objectiu 4: Comprovar si tenen interès en crear la seva web i utilitzar Internet més regularment. 
Probablement si a la pregunta anterior han respost que no saben que és una xarxa social no s’ha 
pogut avaluar si els interessaria per tant en aquesta pregunta es podrà conèixer millor si una 
xarxa social seria valorada per ells. 

Conclusions 4: Tots s’han mostrat interessats e il·lusionats encara que una mica escèptics en 
assolir els coneixements necessaris. Valdrà molt la pena fer-los veure que ells mateixos poden 
crear el seu espai a Internet.  

Pregunta 5: T’agradaria fer una web amb les teves fotos i totes les cosses que t’agraden? 

Objectiu 5: Conèixer un altre cop si els crida l’atenció crear una web fent-los imaginar una mica 
com seria a través del seu propi pensament e interessos, la seva web. Utilitzar webs d’exemple 
com la de jugadors de futbol o cantants que els agradin. 

Conclusions 5:  A tots encara els ha il·lusionat més l’idea de la web al imaginar la possibilitat de 
fer-se una web tot i que seguien mostrant-se escèptics a l’hora de pensar que ells sols poden 
tenir-ne una per la dificultat que comporta. 

Pregunta 6: A qui li diries que tens una web? 

Objectiu 6: Comprovar que l’involucració de la família en la web seria una aspecte molt positiu 
a tenir en compte.  

Conclusions 6: La gran majoria ha nombrat els pares o germans/es en primer lloc. En segon lloc 
s’han nombrat altres familiars tipus cosins o avis juntament amb amics. En molt menor grau han 
sortit els amics. Per tant sembla ser que l’aparició de la família en la xarxa social serà bastant 
important. 

Pregunta 7: Si poguessis entrar només a una web, entraries a la web d’un familiar  o la 
web de un amic? 

Objectiu 7: Una altre prova per valorar si valorar si família hauria d’estar present en la web. Si 
trien la família mereixerà la pena esforçar-se en idear alguna manera de que estiguin presents, 
en definitiva preferirien parlar amb familiars en comptes d’amics. 

Conclusions 7: La majoria han triat família. Serà molt interessant buscar alguna manera de tenir 
presents els familiars. 

Pregunta 8: T’agradaria veure la web de una persona de l’altre banda del mon? 

Objectiu 8: Veure si els agradaria fer amics nous a traves de la xarxa.  

Conclusions 8: La resposta ha estat negativa majoritàriament i les que han estat positives 
semblaven no del tot convençudes. L’actitud en front d’aquesta pregunta ha estat menys efusiva 
que les altres. La família segueix acumulant punts!  

Pregunta 9: Si poguessis posar una foto a la teva web, quina posaries? 

Objectiu 9: Veure si els motiva l’idea d’orientar el seu espai personal a donar-se a conèixer a 
ells mateixos o si prefereixen posar-hi les seves aficions e ídols.   

Conclusions 9: Meitat i meitat, una part a dit que volia posar-se a ells mateixos o fotos familiars 
de dies especials mentre que l’altre meitat han preferit fotos de cantants i personatges famosos. 
No hi ha un clar resultat però el contingut, si més no serà triat per cada un d’ells. 

Pregunta 10: Quan entressis a la teva web que t’agradaria que hi hagués: textos, fotos, 
sons, vídeos, colors? 

Objectiu 10: Comprovar que els motiven més els recursos multimèdia i visuals com ha sortit en 
estudis anteriors. Posar les webs  http://www.edu365.com  i http:// www.super3.cat les dues 
estan destinades a un públic jove però malgrat això la del Club Super 3 utilitza més colors, sons 
i vídeos. Preguntar quina web els agrada més. 
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Conclusions 10: Tots han dit que els agradaria tenir fotografies i vídeos a la web, valoren molt 
l’aspecte visual. No els agraden els textos. Entre les dos webs a les que se’ls ha deixat entrat, 
tots han escollit que els agradava més la web que utilitzava recursos més atractius, és a dir la del 
Club Super3.  

 

Conclusions  

Les entrevistes anteriors s’han desenvolupat a la perfecció i s’ha pogut comprovar que els 
usuaris entrevistats tenen moltes ganes de poder gaudir i participar de les diferents activitats que 
permet realitzar el món web e Internet malgrat que tenen certs problemes i obstacles per poder-
ho fer per ells sols. A més a més s’han comprovat i consolidat aspectes molt importants del seu 
perfil. L’alegria e il·lusió que mostren quan se’ls parla de poder tenir la seva pròpia web on 
puguin posar les seves aficions e interessos i poder-la mostrar a les persones que més valoren és 
evident. Estan oberts a aprendre i sentir-se útils i orgullosos del seu treball, afegint que amb 
seus avanços s’apropen cap a una integració més notable en la societat. La creació d’una xarxa 
social adaptada a les seves característiques i necessitats aportaria una valor afegit a les seves 
vides.  

Com a aspectes descoberts durant aquesta primera entrevista cal destacar-ne els següents de cara 
a tenir-los en compte en punts més avançats del projecte. 

 

1.- Prestació i disposició a aprendre  

2.- Les contrasenyes d’accés molts cops no són recordades per els usuaris 

3.- Dificultat en converses a temps reals utilitzant el teclat 

4.- Necessitat de feedback positiu 

5.- Necessitat d’un suport continu abans i desprès de qualsevol acció 

6.- Desconeixement de les xarxes socials 

7.- Poc interès i valor a la possibilitat de comunicar-se fàcilment amb altres zones geogràfiques 

8.- Els familiars indiscutiblement han de tenir un lloc a la xarxa social  

9.- Importància de l’aspecte visual i recursos multimèdia 

10.- El text no és útil per ells, “Una imatge val més que mil paraules” 
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4. Objectius i tipus de xarxes socials 

4.1 Objectius de les xarxes socials 

Degut a que les persones amb SD tenen poc coneixement dels models de xarxes locals, tenen 
poca experiència en la seva utilització, desconeixen els recursos i utilitats de cadascuna, 
desconeixen les seves limitacions i no disposen d’uns arguments sòlids, la decisió del tipus de 
xarxa social adequada estarà basada en els objectius principals que es buscarà crear en ells. 
Aquest objectius principals seran obtinguts de les preferències i utilització que en faran els 
usuaris en relació amb les seves limitacions, tant objectius que són evidents i demanats per ells 
com els que a través de proves es descobreixin. Els usuaris poden no saber expressar o conèixer 
el que volen o el que els agradaria.  

Les xarxes socials tenen volen aconseguir els següents objectius: 

- Satisfacció personal 

- Diari personal 

- Reforçar comunicació amb persones properes 

- Conèixer noves persones 

- Compartir aficions 

-  Donar-se a conèixer al món 

- Aprendre 

- Crear una identitat paral·lela a la real 

- Canal de comunicació més senzill i sense perjudicis físics 

Les utilitats més interessants per la xarxa social per persones amb SD es redueixen amb les 
seves característiques i objectius, a continuació es justificarà quines són més importants i quines 
no són tan rellevants a través de l’estudi del seu perfils en el tema anterior. Primer es valorarà 
quins objectius que seran primordials abans d’entrar a valorar quina xarxa social serà la més 
interessant i per tant la triada. 

· Satisfacció personal: Les xarxes social com qualsevol activitat voluntària que realitzen les 
persones aporten una satisfacció personal a qui les utilitza, per tant les xarxes socials han 
d’oferir diferents activitats on totes tinguin un objectiu comú, maximitzar la satisfacció personal 
de l’usuari. Cada grup objectiu d’usuaris té diferents motivacions per tant és important tenir en 
compte l’usuari que l’utilitzarà abans d’introduir qualsevol millora. Per les persones amb SD no 
serà diferent, la satisfacció personal serà l’objectiu per el qual treballaran tots els demes sub-
objectius, qualsevol activitat que es faci ha d’aportar uns beneficis als usuaris i precisament amb 
persones amb SD serà molt important que aquest beneficis i resultats siguin constants i atractius 
per motivar la continuació de l’activitat. 

· Diari personal: Hi ha xarxes socials que tenen com a objectiu oferir eines per crear un diari 
personal, de cara a la xarxa social per persones amb SD serà un objectiu a aconseguir ja que serà 
molt positiu fomentar l’expressió dels usuaris. Si s’aconsegueix serà per que es troben còmodes 
amb l’activitat i si l’activitat consisteix en explicar i documentar el seu diari personal encara se 
sentirà més motivat. Si l’usuari introdueix fotografies i documentació de vivències en llocs 
especials o amb persones que valora molt cada cop que entri i vegi la informació se sentirà 
còmode i un expert en aquest espai, per que justament es parla sobre ell mateix, sobre les 
situacions que ha viscut en primera persona. A més a més probablement les fotografies i 
documents pujats siguin sobre situacions i moments importants que ha volgut destacar i plasmar 
en l’interfície per tant cada vegada que la visiti li crearà un bon ambient i motivació per seguir.  

· Reforçar comunicació amb persones properes: Algunes xarxes socials s’utilitzen com a eina 
de comunicació amb gent propera, el Messenger en podria ser un exemple. La comunicació és 
exclusiva amb usuaris amb els quals s’ha hagut de mantenir una conversa prèvia per 
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intercanviar les direccions i així poder crear la comunicació via Internet. Per la xarxa per 
persones amb SD serà també molt important ja que com s’ha vist anteriorment el seu màxim 
interès se centra en persones d’àmbit proper i no pas en fer noves amistats. A més a més amb la 
motivació de treballar amb Internet i ordinadors pot fer sentir al usuari més integrats cosa que 
pot estimular i pot ajudar a l’hora d’esforçar-se a expressar-se. Un aspecte a tenir en compte en 
les comunicacions és el temps de resposta, una conversa a temps real per el Messenger pot 
arribar a ser avorrida degut als alts temps d’espera que és generen entre una resposta i l’altre, 
per tant com el medi ho permet, seria positiu una expressió sense pressions de contestar ràpid 
per que una altre persona esta a l’altre banda esperant. Un altre punt positiu seria la reducció de 
les diferencies i complexions físiques que no estaran tan presents com en una conversa amb la 
mateixa persona cara a cara.  

· Conèixer noves persones: Algunes xarxes socials tenen com a objectiu fomentar noves 
amistats. Aquest tema per la xarxa social per persones amb SD no és molt rellevant, com hem 
vist en l’estudi del perfil anterior, no donen tanta importància als amics i coneguts com donen a 
les persones properes, per tant l’interès que els desperta el fet de conèixer noves persones és 
mínim, amb la família i la gent més propera en tenen prou. 

 · Compartir aficions: Com a objectiu a aconseguir no és del tot important ja que en gran part 
el fet de compartir aficions es bassa en fòrums i textos que no són gaire atractius. Les persones 
amb SD tenen les seves aficions però no són molt complexes i el fet de trobar altres persones 
que comparteixin les mateixes aficions no sembla que els pugui despertar un gran valor. 

· Donar-se a conèixer al món: El blogs són el mitjà més conegut per donar-se a conèixer al 
món, persones anònimes han creat blogs d’opinió els quals actualment tenen gran èxit de visites 
diàries. L’objectiu de donar-se a conèixer al món seria molt interessant mira’t des del punt de 
vista d’apropar les persones amb SD a altres persones, però mira’t des del punt de vista d’un SD 
el fet de que terceres persones visitin les seves publicacions no és molt motivant començant per 
que els resultats no són evidents i palpables. 

· Aprendre: Aspecte molt important, indirectament sense ser-ne conscients aprendran a 
moure’s i utilitzar els recursos informàtics que desprès els serviran en altres interfícies. A més a 
més en l’entrevista del tema anterior s’ha comprovat que són persones totalment obertes a 
formar-se i aprendre, i per tant segur que utilitzant els mètodes adequats voldran aprendre i 
aprendran molt. Aprendre els fa sentir més integrats aleshores són molt receptius, sempre volen 
aprendre per ser com les altres persones. Treballar amb un ordinador i treballar amb Internet 
permet formar-se amb temes de tecnologia i actualitat i per tant fa assemblar-se més a altres 
persones que els agradaria ser. 

· Crear una identitat paral·lela a la real: Algun usuaris utilitzen les xarxes socials per crear 
una identitat totalment paral·lela i diferent a la que tenen en la realitat. Fins i tot actualment 
existeix el software de Second Life on l’idea principal és poder crear una persona virtual que es 
desenvolupa en una vida virtual que simula la realitat en tots els aspectes. Malgrat la potencia 
d’eines com l’anterior les persones amb SD no en són conscients d’aquesta utilitat de la xarxa i 
sempre són les persones reals que són. 

· Canal de comunicació més senzill i sense perjudicis físics: Un dels grans èxits de les xarxes 
socials sens dubte és que són un canal més senzill que el telefònic o real. Per començar no és 
necessari que en la comunicació estiguin les dues persones a temps reals, cosa que fa que una 
conversa sigui intermitent a través de missatges en qualsevol moment i sense la necessitat que 
l’altre persona estigui disponible. A més a més la manca de perjudicis físics també crea un 
ambient més adequat per que els usuaris es puguin desenvolupar i expressar amb més 
naturalitat. Per les persones amb SD la senzillesa de comunicació que presten les xarxes socials 
són molt interessants. Per una banda permeten realitzar una comunicació en el moment que 
vulguin sense haver de coordinar amb l’altre persona i per l’altre trenquen les barreres de 
diferencies físiques que molts cops són motius de complexitat i aïllament.  
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4.2 Tipus de xarxes socials. Avantatges i desavanta tges 

Un cop es tenen els objectius que es volen per la xarxa social i l’importància que té cadascun, 
s’entra a valorar els diferents models estàndards de xarxa socials que existeixen per tal de triar-
ne el que més s’apropi a les necessitats que es volen cobrir. Si cap s’apropés als objectius  es 
valoraria fer un nou model de xarxa social amb els punts més positius de les diferent xarxes que 
existeixen actualment.  

Hi ha varis tipus de xarxes socials en els quals es desenvolupen objectius i  característiques de 
les que hi ha a la enumeració anterior. Les xarxes socials és poden classificar en 8 grans models 
que engloben la majoria de xarxes socials amb més èxit, són els següents: 

 - Missatgeria instantània 

- Correu electrònic 

-  Xat 

- Fòrum 

- Xarxa social per aconseguir noves amistats 

- Xarxa social d’entorn proper/familiar 

- Space 

 - Blog 

Els quatre primers models d’entrada no són els més indicats per el principal recurs que utilitzen 
per la comunicació, Utilitzen comunicació escrita sense gaire feedback i les persones amb SD 
no tenen una gran facilitat per escriure ni és el mètode que més els atrau i els fa sentir còmodes. 
Els xats i la missatgeria instantània com el Messenger, són a temps real i requereixen una certa 
agilitat de lectura i expressió que no sempre esta present en les persones amb SD, per tant és un 
motiu de prou pes per descartar els dos models. A més a més no queda una constància visual de 
l’activitat que pugui recordar l’usuari bons moments realitzats en la xarxa social. El correu 
electrònic i el fòrums tot i no ser a temps reals, no són els més indicats per que no generen una 
estimulació visual i la seva utilització bàsicament és per debati i conversar a través de text, 
justament un dels objectius que es no vol.  

Els altres 4 models: xarxa social per aconseguir noves amistats, xarxa social d’entorn 
proper/familiar, Space i Blog no són tant evidents de descartar i per tant és interessant entrar a 
fer una anàlisi més detallat.  

 

4.2.1 Xarxa social per aconseguir noves amistats 

Aquest model de xarxa social té com a objectiu conèixer noves persones i ampliar l’entorn 
d’amistats, compartir experiències, etc. Són un model molt interessant a l’hora de conèixer 
persones d’altres països on es vagi a viatjar per exemple. Requereix un esforç escrit a l’hora de 
la comunicació ja que és imprescindible comunicar-se i entendre a l’altre persona que pot parlar 
en un altre idioma.   

Exemple: PatataBrava [9] 
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Imatge de la xarxa social PatataBrava 1 

 

Positiu: Perfil personalitzat amb fotografies.  

Negatiu: Intenció de conèixer a terceres persones i noves amistats no és rellevant per els usuaris  

 

4.2.2 Xarxa social d’entorn proper/familiar 

Aquest tipus de xarxa social té com a objectiu la realització personal i el reforç i ampliació dels 
canals de comunicació amb les persones que es coneixen. Un dels màxims exemples d’aquestes 
xarxes és el Facebook [8], a diferencia de l’anterior model, l’objectiu primari no es fomentar 
noves amistats sinó fomentar les amistats ja existents.  

Exemple: Facebook [8] 

 
Imatge de la xarxa social Facebook 1 

 

Positiu: Perfil personalitzat amb fotografies. Relació amb persones properes/familiars.  

Negatiu: Pot veure’s com una canal de comunicació inútil, si es té la gent a prop per que 
utilitzar aquest canal? 



Objectius i tipus de xarxes socials  

 

25 

4.2.3 Space 

Molt semblant a l’anterior però el motiu principal és generar un espai personal amb usuari, on 
pugui pujar les fotos, comentar-les, publicar textos, vídeos, etc. En definitiva un espai web on es 
pot adequar tot als gustos dels usuaris. A més a més es pot posar també un sistema de 
comunicació amb altres usuaris. 

Exemple: MySpace [10] 

 
Imatge de la xarxa social MySpace 1 

 
Positiu: Un Space un cop acabat i treballat pot ser molt atractiu a nivell visual i amb resultats 
molt bons. 

Negatiu: Poca comunicació amb persones properes. 

 

4.2.4 Blog 

Un blog és una pàgina web preparada per usuaris sense gaires coneixements informàtics. Els 
permet editar i publicar noticies, opinions acompanyades d’algun tipus de recurs multimèdia. 
L’estructura és molt senzilla normalment ja que tot son plantilles que van omplint els continguts 
que introdueix l’usuari. Permet també tenir un sistema de missatgeria molt simple. 

Exemple: WordPress [11] 

 
Imatge de la xarxa social Wordpress 1 
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Positiu: Senzillesa d’utilització  

Negatiu: Poc preparada per comunicacions properes/familiars. La font d’informació bàsica és 
l’escriptura.  

 

4.3 Resum: avantatges e inconvenients 

En conclusió, sembla que cap model existent s’adapta totalment a les necessitats que es busquen 
satisfer en la xarxa social per persones amb SD. Totes les xarxes socials que s’han analitzat 
anteriorment estan pensades per uns usuaris diferents als d’aquest PFC amb una preparació, uns 
objectius i unes motivacions diferents. A més a més no existeix un model concret on uns dels 
objectius principals sigui apropar els familiars a l’usuari, probablement si hagués alguna 
d’aquest tipus canviaria el terme de xarxa social per xarxa familiar. Per tant es crearà un nou 
model de xarxa social amb una selecció d’objectius dels parlats anteriorment. En primer lloc 
s’agafarà el sistema de perfils personals i comunicacions entre usuaris que tenen les xarxes 
socials per fer noves amistats. En segon lloc s’agafarà el reforçament de la comunicació amb 
persones properes de la xarxa social d’entorn proper com el Facebook [8], integrant, a part dels 
amics coneguts en persona, els familiars. En tercer lloc s’utilitzarà el disseny d’organització, 
atractiu, personalització i de més aspectes gràfics que contenen els Spaces, amb poca 
profunditat de navegació (pràcticament en una plana web) es té tota l’informació a l’abast. Per 
últim, s’utilitzarà una manera senzilla d’ús com la que tenen els blogs, sense tenir gaires 
coneixements de web es poden obtenir resultats i editar la pròpia pàgina personal. 

Cada aspecte tractat anteriorment és igual d’important que els altres per tant s’ha d’aconseguir 
una comunió entre tots ells. 

 

 
Gràfic d'influències 1 
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5. Definició i avaluació del tipus de xarxa social triada 

5.1 Justificació, definició del model i objectius d e la xarxa social 

La xarxa social per persones amb SD serà una barreja de models anteriorment tractats de 
manera que es pugui treure el màxim profit de cada model per crear-ne un de nou. Els objectius 
que es buscaran aconseguir a la xarxa social estaran vinculats a les característiques i necessitats 
dels usuaris.  

Per començar la xarxa social constarà d’uns sistema de perfils personal on l’usuari podrà 
introduir les fotografies, textos i coloració que li agradi. Aquest espai personal serà l’espai web 
de l’usuari. A més a més dins d’aquest perfil hi haurà un sistema de comunicacions internes on 
entre usuaris és podran escriure missatges. Dins aquest perfil també hi haurà un tipus diari 
personal on l’usuari podrà destacar i documentar dies especials. Per últim i també dintre el perfil 
personal hi haurà una llista de fotografies d’amics que serviran com a link ràpid per arribar als 
seus corresponents perfils personals. El motiu de que tota la informació estigui situada en una 
mateixa plana web és per fer una navegació simple sense profunditat i sense necessitat de seguir 
camins llargs, l’usuari ho tindrà tot a mà.  

Per una altre banda la xarxa social introduirà una novetat, els familiars i tutors dels usuaris 
podran complementar i editar els seus diaris personals a més a més de deixar comunicacions a 
l’usuari. Amb l’activitat dels familiars es podrà reforçar més la comunicació entre ells i els 
usuaris utilitzant com a excusa o joc la xarxa social. Per la seva banda els tutors de centres 
educatius o de treball podran a part de complementar les publicacions dels usuaris, conèixer més 
fàcilment el perfil de l’usuari amb el qual treballen, cosa que els facilitarà la feina. Amb 
aquestes dues participacions s’espera obtenir un grau de motivació més elevat per part de 
l’usuari al veure que les persones amb les que comparteix quasi tot el dia participen en 
l’activitat.  

Per el que fa a l’aspecte visual, la xarxa social es basarà en un tipus de presentació com la dels 
Spaces: atractiva i personalitzada per l’usuari. Els usuaris valoren molt l’aspecte visual i la seva 
identificació dins l’activitat, de fet sense aquests dos aspectes probablement la xarxa no obriria 
gaires portes d’entrada cap al món dels usuaris. L’usuari en tot moment sentirà que l’activitat 
gira envers ell amb feedbacks positius així com textos i fotografies que facin referència a ell.  

Com a objectiu principal de la xarxa social hi ha la satisfacció personal dels usuaris, sense 
satisfacció no hi ha un sentit per a l’utilització de la xarxa social. A partir d’aquí la satisfacció 
personal la formaran altres objectius. Aquest objectius que es buscaran assolir són: aconseguir 
que la xarxa social sigui una mena de diari personal on l’usuari introdueixi fotografies de 
moments especials i les pugui comentar juntament amb familiars, reforçar la comunicació amb 
persones properes aprofitant la motivació de treballar amb noves tecnologies, aprendre cosses 
noves que els seran útils per integrar-se millor a la societat, aconseguir una satisfacció després 
d’assolir objectius amb feedbacks positius de resposta i per últim retallar els possibles perjudicis 
físics que hi poden existir en la comunicació cara a cara dels usuaris. A més a més la 
comunicació al no ser en temps real, els usuaris podran prendre’s el temps que necessitin.  

Tot això acompanyat d’un bon sistema d’accessibilitat inicial a la web des del primer dia amb 
formacions presencials i un importantissim sistema de suport en forma de tutor virtual el qual 
farà tasques com: suport, ajuda, motivació, propostes, etc.  

5.2 Avaluació dels objectius de la xarxa social tri ada. Proves amb usuaris 

L’ objectiu d’aquesta avaluació, ara que és tenen els objectius teòrics de la xarxa social i una 
definició global de com serà la xarxa social era fer proves pràctiques amb els usuaris per 
comprovar i reforçar les teories anteriors.  

Aquest cop es van fer exercicis generalment pràctics que causaven sensacions similars a les que 
es trobarien enfront la xarxa social. D’aquí es s’esperava valorar des de l’observació i la 
psicologia, com són d’importants i com afecten els objectius triats als usuaris. N’hi havia 
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suficient veient com actuen davant certs aspectes per poder avaluar si són importants per ells o 
no, ja que com s’ha comentat anteriorment els usuaris no sempre saben exterioritzar els seus 
sentiments. Per tant quina millor manera de preguntar els sentiments que sentien, que deixar que 
actuessin espontàniament i analitzar aquestes actuacions.  

L’ordre en el que es van realitzar les proves va ser degut només a una qüestió de comoditat 
entre proves semblants. 

Per realitzar l’experiment val caldre 2 ordinadors amb connexió a Internet i Messenger. 

Els usuaris entrevistats estaven compresos entre les edats de 14 a 24 anys i pertanyien als dos 
sexes.  

La durada va ser d’aproximadament 12 minuts (2 minuts per pregunta de mitjana) encara que 
depenia del temps que necessites cada usuari.  

Les proves es van realitzar a casa de l’usuari ja que es requeria que l’usuari estigues en un 
ambient conegut per ell mateix. Cal agrair a les famílies dels usuaris per l’excel·lent tracte que 
van donar i la seva col·laboració. A continuació és mostra el transcurs de les proves. 

 

Objectiu 1. DIARI PERSONAL 

Explicació i objectius 1: Per comprovar si seria interessant introduir a la xarxa social un 
sistema semblant al diari personal farem la següent prova als usuaris amb al qual es pretén 
observar si recorden i els importen les seves vivències. 

Es tractarà de demanar si tenen fotografies, ja siguin digitals o revelades, d’aniversaris o viatges 
que hagin fet, a més a més de comentar-les una mica. Si són coneixedors del lloc on poden 
trobar aquest recursos i els recorden i els expliquen amb entusiasme, serà la prova del interès 
que tenen envers les seves situacions anteriors. Al contrari, si mostren indiferència o 
desconeixement del lloc on es poden trobar aquest recursos, a més a més de no veure’ls 
involucrats amb l’activitat voldrà dir que no tenen aquest interès per aquestes situacions 
anteriors. Un cop realitzada la prova evidentment tindrem un resultat positiu o negatiu envers si 
valoren el sistema tipus diari personal.  

Resultat 1: La majoria coneixien l’ubicació dels recursos fotogràfics de viatges, festes o dies 
importants per ells, tant en àlbums de fotografies revelades com en carpetes de fotografies 
digitals. A més a més recordaven a la perfecció les històries que hi havia darrera cada fotografia 
cosa que demostra la intensitat amb la que les recorden. 

Com a excepció algun usuari no trobava l’ubicació de fotografies digitals dins l’ordinador i ha 
acudit a demanar ajuda al familiar que si que sabia on era. Un cop trobades les recordaven 
perfectament.  

Conclusions 1: Segons l’anterior prova serà positiu motivar a l’usuari e integrar en l’espai 
personal recursos que recordin a l’usuari situacions anteriors de manera que sigui un tipus de 
diari personal de vivències importants.   

 

Objectiu 2. IDENTITAT PARAL·LELA A LA REAL 

Explicació i objectius 2: Per comprovar si la xarxa social serà utilitzada per crear identitats 
inventades i paral·leles a la real es farà la següent simple prova. 

Aprofitant la preparació de les següents proves amb el Messenger, s’haurà de preparar un 
compte de Messenger per tant es prepararà i es deixarà a l’usuari escollir quina fotografia vol 
posar. Entre les diferents opcions que se li oferiran se li explicarà que pot fer-se passar per una 
altre persona ja que la persona de l’altre banda de la comunicació no sabrà realment amb qui 
parla. Els resultats es basaran en si aprofiten la situació i posen una foto d’una altre persona o si 
posen una foto seva perquè no tenen cap motivació per fer-se passar per un altre persona. 
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Aquest detall sembla irrellevant però marcarà molt el tracte personal i les dades que es mostrin 
de l’usuari en un futur.  

Resultat 2: Absolutament tots els usuaris han escollit sense dubtar la seva fotografia, no tenen 
cap motivació per fer-se passar per altres persones per que diuen que sinó l’altre persona no els 
coneixeria.  

Conclusions 2: Sens dubte no s’ha de tenir en compte la possibilitat que la xarxa social s’utilitzi 
com a mètode per crear una identitat paral·lela a la vida real. Això serà molt positiu més 
endavant per idear sistemes d’accessibilitat personalitzats i més senzills sense interessos 
d’ocultar informació. 

 

Objectiu  3. COMUNICACIÓ AMB PERSONES PROPERES VS. CONEIXER NOVES 
PERSONES 

Explicació i objectius 3: En aquesta prova es vol valorar quin tipologia de relacions hi haurà 
dins la xarxa social. A través de la següent prova es vol comprovar si seria més positiu enfocar i 
motivar la comunicació amb persones properes i familiars o motivar la comunicació amb noves 
amistats. 

Es tracta de preparar a través de la missatgeria instantània Messenger, dues finestres obertes de 
conversació del mateix tamany i visibles simultàniament, una amb un familiar proper i l’altre 
amb l’entrevistador que farà el paper de un nou amic. Un cop els usuaris estan situats davant 
l’ordinador i saben com poden contestar a una finestra o altre començarà la prova. A cada 
finestra és saludarà a l’usuari i se li farà una breu presentació sobre amb qui esta parlant. El 
familiar es presentarà com a tal i l’entrevistador es presentarà com una persona que vol ser amic 
del usuari. Veurem a partir d’aquest moment a quina finestra estarà més atent i atendrà i 
contestarà més. Si l’usuari fa més cas a la finestra del familiar definitivament la xarxa social 
s’enfocarà a un ús comunicatiu amb persones properes, si l’usuari mostra més interès per el nou 
amic voldrà dir que malgrat el que diuen els estudis anteriors té ganes de conèixer gent nova i 
per últim si intenta mantenir simultàniament les dues converses no caldrà que es treballi 
específicament per un ús o altre. 

Resultat 3: La majoria d’usuaris han saludat a les dues finestres però un cop han descobert que 
en una finestra hi havia un familiar han deixat de banda la conversa amb el nou amic i han 
prestat tota l’atenció a l’altre finestra.   

Conclusions 3: Segons l’anterior prova la xarxa social motivarà més als usuaris si poden 
comunicar-se amb persones properes que coneixen per tant serà una xarxa adequada per una 
comunicació familiar i propera.  

 

Objectiu 4. COMUNICACIÓ MES SENZILLA I SENSE PERJUDICIS FISICS 

Explicació i objectius 4: Per comprovar que la comunicació a través d’Internet és més senzilla i 
sense perjudicis físics (tot i que sembla evident) es farà la següent prova:  

Es crearà una conversa amb els usuaris sobre que els agradaria ser de grans, la meitat d’usuaris 
realitzarà la conversa de forma oral mentre que l’altre meitat realitzarà la conversa a través de 
Messenger. En principi tots els usuaris respondran i continuaran la conversa però l’aspecte a 
avaluar serà l’enriquiment d’arguments i densitat de les respostes que tinguin els usuaris. 
Veurem si els usuaris que utilitzen Messenger realment són els que tindran converses més 
denses i raonades.   

Resultat 4: Tots els usuaris han seguit la conversa expressant els seus desitjos de ser cantants, 
futbolistes, professores, etc. Per el que fa a la densitat i la qualitat d’arguments ha estat per igual 
utilitzant els dos mitjans, s’ha de tenir en compte que les contestacions no han estat 
excessivament llargues en cap dels dos medis, al contrari molt concretes. També s’ha de tenir en 
compte que el mitjà escrit no és dels més còmodes per els usuaris.  
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Conclusions 4: Abans de la prova semblava evident que per els usuaris seria molt positiu el fet 
de tenir una conversa no física però desprès de realitzar la prova s’ha comprovat que reaccionen 
igual en converses en persona com en converses a distancia. Probablement com els usuaris no es 
desenvolupen gaire en llargues converses la diferències no són tan palpable ni tan positives 
entre els dos medis.    

 

Objectiu 5. DONAR-SE A CONEIXER AL MON 

Explicació i objectius 5: Per comprovar si tenen interès a donar-se a conèixer al món per que 
terceres persones observin els seus espais personals ens basarem en la següent pregunta oral: 

-Qui vols que entri a veure la teva web quan la tinguis feta? 

A. Només la meva família 

B. Moltes persones de tot el món que no conec 

És una pregunta bastant radical però que ens servirà com a símil per valorar si els usuaris 
valoren donar-se a conèixer davant de terceres persones o al contrari, al no ser una cosa palpable 
no ho valoren i únicament els interessa el àmbit proper. 

Resultat 5: Exclusivament els usuaris han contestat la resposta A. Sense dubte els usuaris no 
valoren, com a mínim se’ls fa difícil valorar les opcions que dona el poder donar-se a conèixer.  

Conclusions 5: Els usuaris no valoren els avantatges de poder donar-se a conèixer al món però 
com s’està preparant una xarxa social per ells exclusivament no serà valorat aquest aspecte.  

 

Objectiu  6. APRENDRE 

Explicació i objectius 6: Per comprovar si els usuaris tenen interès per aprendre coses noves 
farem la següent prova. Es proposarà a l’usuari aprendre a fer un àlbum personalitzat de vídeos 
a la web Youtube. Com hem comprovat a la primera entrevista la majoria coneixien l’existència 
de la web ja que els agradava mirar vídeos. És molt important que es proposi l’activitat no com 
un joc sinó com una activitat per aprendre, és el que es vol avaluar. Per poder crear una llista de 
reproducció de vídeos preferits a Youtube cal fer un registre previ o tenir un compte, en aquest 
cas l’entrevistador tindrà un compte preparat. S’ensenyarà a acumular els vídeos a l’àlbum i un 
cop en tinguin suficients se’ls ensenyarà a utilitzar l’àlbum. Els resultat d’aquesta prova 
dependrà de l’actitud que hagin mostrat els usuaris durant la formació a més a més de 
l’assoliment dels objectius. Si l’actitud es positiva i donada a aprendre probablement s’hagin 
assolit els coneixement i per tant sense dubte serà una prova de que estan disposats a aprendre. 
A l’altre banda hi ha la opció que mostrin una actitud mes aviat avorrida i fins i tot el desinterès 
porti a no assolir els processos que se’ls estan ensenyant a la prova.  

Resultat 6: Tots els usuaris han assolit els coneixement, fins i tot algun que no estava habituat a 
Youtube. Per el que fa l’actitud a estat totalment positiva i tots han afirmat estar disposats 
aprendre i no només ho han dit sinó que ho han fet. Amb aquesta prova s’ha pogut apreciar que 
si l’activitat es molt motivant i els agrada aguditzen molt més els sentits i són capaços d’assolir 
els objectius fàcilment.    

Conclusions 6: Desprès de la prova anterior no cal patir per la predisposició a aprendre dels 
usuari, només hi ha una condició: el que se’ls vulgui ensenyar haurà de motivar-los i agradar-
los. 

 

Desprès d’aquestes proves d’avaluació, s’han pogut valorar amb accions concretes els objectius 
que s’han decidit que eren els més idonis per els usuaris. L’avaluació en gran part a donat la raó 
als estudis teòrics, si més no, no s’ha contraposat a cap decisió. Només en la prova en la qual es 
valorava si la comunicació era més senzilla i sense perjudicis físics si és feia a través de 
Internet, on és volia comprovar si els usuaris se sentien més còmodes expressant-se dins un món 
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no físic, no s’ha obtingut els resultats totalment esperats ja que els usuaris han respost de 
manera semblant tant en converses orals com en converses online. La resta d’objectius que 
s’havien valorat com a positius i per tant s’havien inclòs dins la definició de la xarxa han estat 
reafirmats.  

L’objectiu d’aconseguir que la xarxa social tingui un caire de diari personal amb fotografies i 
comentaris de moments importants, serà positiu per que a la prova que s’ha fet s’ha demostrat 
que tenen una gran motivació e interès per aquest records.  

El fet de no tenir en compte l’identitat paral·lela ha estat encertada ja que els usuaris no pensen 
en fer-ne aquest ús, volen ser ells mateixos.      

Per altra banda apostar per una comunicació d’àmbit familiar també a estat una decisió molt 
encertada per que segueixen sumant proves que apunten a que valoren molt més la relació 
familiar que no pas les noves relacions que puguin aconseguir. Anar en contra dels seus 
interessos comportaria no acabar d’encaixar a l’usuari i per tant no tindria predisposició ni 
esforç per la xarxa social. 

Per altra banda la valoració sobre el poc valor que té per els usuaris el fet donar-se a conèixer al 
mon ha estat reafirmada. Se’ls fa difícil imaginar el donar-se a conèixer ja que a través de una 
web no és rep el suficient feedback com per que els usuaris ho puguin valorar. 

Per últim l’objectiu d’aprendre utilitzant la xarxa social era i ha estat molt clar en tot el procés, 
els usuaris sempre estan predisposats a aprendre si els agrada l’activitat o els fa sentir més 
integrats. A més a més volen superar-se i per tant el repte d’aprendre no els tira enrere mai, 
tenen molta il·lusió sempre que l’activitat estigui dins els seus interessos. 

Per tant com a conclusió final d’aquesta avaluació d’objectius és que la xarxa social definida 
anteriorment compren i compleix amb els requisits que necessiten els usuaris, tant els que 
valoren directament tipus el diari personal, com els que no valoren directament però són positius 
per ells com el reforçament de la comunicació amb les persones més properes mitjançant la 
xarxa social.   
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6. Disseny centrat en l’usuari (User Centred Design ) 

En aquest capítol es tractaran els aspectes individuals dels usuaris que s’han detectat en els 
primers capítols de manera que es puguin suprimir o minimitzar les característiques que 
interfereixen negativament en l’utilització de la xarxa social. A diferència d’altres usuaris, els 
usuaris de la xarxa social per persones amb SD els seria molt difícil explicar les seves pròpies 
característiques psicològiques per tant aprofitant tots els estudis que s’han fet sobre el perfil de 
les persones amb SD, les solucions es basaran sobre aquestes característiques tan contrastades i 
de font tan fiables. En segon es complementarà el disseny centrat amb l’usuari [16] amb el 
Disseny Contextual (Contextual Design) [14,16] on entre altres es realitzarà una entrevista amb 
els familiars que són gran part d’aquest context en el que actuen els usuaris. Finalment amb el 
Disseny centrat en l’ús (Usage Centred Design) [16] se seguirà complementant i entenent com 
funcionaria la xarxa social .  

6.1 Aspectes individuals 

Per trobar solucions a cada característica s’aniran enumerant per anar analitzant-les i estudiant 
les possibles solucions individualment per acabar obtenint una solució argumentada. Les 
característiques principals són les següents: 

 

Característica 1: Capacitat reduïda d’anàlisi e interpretació de novetats 

Solució 1: Explicacions i ajuda en tot moment des dels inicis ja que tot serà novetat per ells. Un 
cop estiguin familiaritzats amb la xarxa social serà important no introduir moltes novetats 
regularment ja que aquestes novetats generarien uns costos de canvi molt grans per els usuaris. 
La figura d’un tutor virtual i guia als inicis seria molt positiva per donar als usuaris el suport 
necessari. 

Exemple 1: L’inici d’utilització de la web ha d’estar totalment controlat i proposat des de la 
mateixa interfície, de manera que els usuaris no tinguin que interpretar i analitzar el camí a 
seguir. A més a més els canvis posteriors que sorgeixin en l’interfície hauran de ser molt 
estudiats per que per els usuaris aquest canvis els poden perdre i confondre. Els usuaris són molt 
metòdics i un cop assoleixen un procés no seria positiu modificar-lo.  

 

Característica 2: Poca autonomia 

Solució 2: Un tutor virtual que els faci suport alhora de proposar activitats i quan detecti que 
l’usuari no esta actiu o quan l’usuari mateix demani fer alguna activitat, el tutor virtual el 
tutoritzi. 

Exemple 2: L’usuari ja no sap que fer perquè no coneix totes les activitats que es poden 
realitzar a la web, per tant es para o demana ajuda al tutor virtual que li proposa activitats i així 
contraresta la poca autonomia.   

 

Característica 3: Poca iniciativa 

Solució 3: La xarxa social ha de proposar activitats en qualsevol moment que se li demani o 
detecti que el usuari no sap que fer, com s’ha parlat en la característica 2.  

Exemple 3: L’usuari entra a l’interfície i no sap on anar ni que fer, si hi ha un tutor virtual que 
ho detecta quan no hi ha moviment en la web o quan l’usuari li demana, pot proposar activitats i 
així contrarestar la falta d’iniciativa. 

 

 

 



Disseny centrat en l’usuari (User Centred Design)  

 

34

Característica 4: Dependència de les persones del entorn 

Solució 4: Aquesta dependència haurà de superar-se a la mateixa interfície i la figura del tutor 
virtual pot fer que l’usuari no depengui tant de les persones de l’entorn i quan necessiti suport li 
demani a ell. 

Exemple 4: Amb una personatge d’ajuda i suport ben aconseguit es pot evitar tenir la figura de 
tutor al voltant de l’usuari de manera que la figura de tutor passi a estar dins la mateixa web, i 
per tant l’usuari es vegi capaç d’actuar sense ajuda d’altres persones. 

 

Característica 5: Falta motivació causada per la falta d’objectius personals 

Solució 5: Crear motivacions i objectius a aconseguir dins la web per tal de que no es creï 
monotonia. La xarxa social ha de plantejar diferents objectius de tal manera que cada usuari se 
senti atret. Aquest objectius han d’ estar a l’abast per anar aconseguint respostes positives que 
motivin a seguir-hi o a tornar-hi un altre dia.  

Exemple 5: Presentar a l’usuari l’objectiu de crear el seu perfil i a mesura que el vagi 
completant donar-li feedbacks positius, l’usuari se sentirà bé i motivat per el seu treball i voldrà 
seguir amb l’activitat.   

 

Característica 6: Dificultat en la comprensió de sentiments 

Solució 6: L’interfície no ha de generar sentiments contradictoris o perjudicials que causin una 
sensació diferent a la normal en l’usuari, en tot cas els sentiments sempre seran agradables, 
simpàtics i acurats. 

Exemple 6: El contingut de l’interfície i el contingut pujat per els usuaris ha de ser controlat per 
que no es generin textos o imatges no recomanades o desagradables que generin sentiments 
estranys en els usuaris. L’interfície estaria propera a una interfície dissenyada per nens i nenes 
petits on no es pretén espantar ni causar sentiments negatius a l’usuari, si no de crear un ambient 
agradable i tranquil.   

 

Característica 7: Poca memòria seqüencial 

Solució 7: Caldrà que sigui molt intuïtiva i amb tanta ajuda de manera que cada cop que s’entri 
es tracti a l’usuari com un usuari nou i pugui arribar a efectuar les accions que vulgui encara que 
no recordi el procés que s’havia de seguir. Un aspecte positiu també és utilitzar poca profunditat 
de navegació i molt ordenada, sense Pop up’s ni sistemes complexes de navegació. 

Exemple 7: A part de l’ajuda i exemples de tots els processos, la navegació de la web es troba a 
una profunditat de un nivell o dos màxim, la memòria necessària per reproduir processos serà 
mínima, de manera que amb l’intuïció i l’ajuda gràfica s’obtindran els resultats desitjats. 

 

Característica 8: Falta d’atenció 

Solució 8: Colors, moviments, aparició del mateix usuari o de familiars, interessos dels usuaris, 
etc seran molt positius per captar l’atenció de l’usuari. Cridar-lo per el seu nom també captarà la 
seva atenció. 

Exemple 8: Els formularis han de ser atractius i acompanyats d’informació visual que estimulin 
la seva utilització per no perdre l’atenció de l’usuari. Nombrar a l’usuari cada cop per el seu 
nom també ajudarà captar la seva atenció abans de demanar-li o explicar-li alguna cosa. 

 

Característica 9: Coeficient Intel·lectual de 50 
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Solució 9: Tenir en compte per sobre del disseny modern i complex, que l’interfície estarà feta 
per persones amb un C.I mig de 50, per tant la simplicitat i facilitat estan per davant de 
qualsevol altre aspecte. 

Exemple 9: Tots els enllaços tenen que ser molt evidents, l’usuari l’ha de veure clarament, no 
serviria de res tenir enllaços molt sofisticats i atractius si els usuaris no són capaços de captar-
los i utilitzar-los. 

 

Característica 10: No comprensió de coses evidents 

Solució 10: és important que l’interfície tingui explicacions i ajudes de totes les activitats i 
accions que es facin, res s’ha de donar com a evident o com adquirit en altres experiències 
semblants. El tutor virtual podria ser l’encarregat de fer aquesta feina d’una manera atractiva.  

Exemple 10: En el cas que el sistema de navegació per la web sigui a través de pestanyes en 
forma de menú, no s’ha d’evidenciar el coneixement d’aquest sistema, la majoria d’usuaris 
familiaritzats amb Internet evidentment coneixen aquest sistema molt intuïtiu per la seva 
aparença física a una carpeta, però per els usuaris de la xarxa social que s’està tractant no serà 
tan evident i requerirà una formació prèvia i/o ajuda.    

 

Característica 11: Lentitud en la comprensió de conceptes i procediments 

Solució 11: Ni una vegada, ni dos, ni tres, etc. Exemples, repetició i suport continu es necessari 
per que s’assoleixin conceptes i procediments, amb el temps que precisi cada usuari. 

Exemple 11: Cada cop que es vulgui pujar una fotografia s’explicarà la manera com fer-ho, si 
més no fins que l’usuari indiqui que ja coneix la manera de fer-ho. 

 

Característica 12: Dificultat d’entendre patrons de solucions entre problemes semblants 

Solució 12: Cada problema ha de tenir la seva ajuda i explicació concreta, no hi hauran patrons 
de semblança, ni experiències prèvies semblants. Cada procés és únic i no s’ha de comparar 
amb altres. 

Exemple 12: A l’hora de pujar una fotografia personal per un perfil s’haurà d’explicar el procés 
detalladament i més tard a l’hora de pujar una fotografia per el diari personal s’haurà de tractar 
com un procés individual i diferent a l’anterior. 

 

Característica 13: Necessitat de participació continua 

Solució 13: L’interfície ha de donar una gran participació a l’usuari i llibertat de moviments. Un 
procés llarg molt marcat per l’interfície i sense llibertat per l’usuari podria ser molest. 

Exemple 13: Si la eina d’ajuda està explicant com es poden introduir vídeos i l’usuari vol 
deixar l’activitat a mitges i anar a una altre, tot i que en altres punts s’ha nombrat una eina per 
falta d’autonomia i suport continu, s’ha de deixar que l’usuari es desenvolupi al seu gust, tan si 
utilitza les característiques més potents de la web com si utilitza petits detalls.    

 

Característica 14: Necessitat de feedback positiu 

Solució 14: L’interfície ha de donar un feedback positiu per cada acció de tal manera que generi 
una satisfacció en l’usuari perquè el motivi a seguir. Aquest feedback com s’ha dit anteriorment 
el podria realitzar un tutor virtual atractiu. 

Exemple 14: Quan l’usuari deixi un missatge a un altre usuari serà felicitat e informat.  
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Característica 15: Molta relació amb la família 

Solució 15: Aquesta característica ha estat superada per la pròpia activitat de la web, els 
familiars podran accedir-hi, veure i comentar les diferents opcions que vagi desenvolupant 
l’usuari. A més a més probablement en la documentació que faciliti l’usuari al diari personal es 
nombrin i surtin en fotografies els familiars per tant estaran sempre presents. 

Exemple 15: Al diari personal es poden demanar fotografies dels familiars o de les persones 
que mes apreciïn.  

 

Característica 16: Possibles problemes de vista 

Solució 16: L’interfície tindrà lletres grans i clares amb bons contrastos de colors perquè no hi 
hagin dificultats d’observació. 

Exemple 16: Unes condicions d’ús amb lletres petites tindrien una gran garantia de no ser 
llegides, per tant l’informació important s’ha de mostrar de diferents maneres però atractiva i de 
grandària considerable. 

 

Exemple 17: Possibles problemes d’oïda 

Solució 17: Si l’interfície té sons caldrà que siguin clars. Si s’utilitza algun tipus d’alerta sonora 
que no sigui l’únic mètode d’alerta, si no que vagi acompanyat d’alertes gràfiques. 

Exemple 17: Si s’ha rebut un missatge mentre l’usuari esta online amb una alerta sonora no 
n’hi hauria prou ja que es difícil d’intuir que vol dir un so. Si l’alerta s’acompanya d’una 
il·luminació a la pantalla hi hauran més possibilitats d’èxit a l’hora que l’usuari es doni compte.  

 

Característica 18: Període d’adaptació llarg 

Solució 18: La xarxa social al llarg de la seva utilització haurà de tenir ajuda com el primer dia 
per tal de que la llargària dels períodes d’adaptació no sigui un problema. 

Exemple 18: Cada cop que es pugui una foto cal que hi hagi un suport d’ajuda constant des del 
primer dia fins l’últim, mai es pot donar per entès un procés, per tant no s’ha d’especular amb 
els períodes d’adaptació.    

 

Característica 19: Suport continu a l’inici de qualsevol activitat 

Solució 19: Degut a la localització coneguda dels usuaris es realitzarà una formació e 
introducció presencial a la xarxa social de manera que el primer contacte amb la xarxa no sigui 
sense suport i per el seu compte. 

Exemple 19: El registre a la web i les primeres opcions bàsiques es realitzaran durant una fase 
d’iniciació amb suport personal i com no caldrà fer cap més registre es pot donar per superada 
aquest primera activitat.  

 

Característica 20: Necessitat d’exemples 

Solució 20: L’interfície contindrà exemples de tot per fer més senzilla l’adaptació a aquesta. 

Exemple 20: L’interfície incorporarà exemples de tots els processos que es puguin dur a terme, 
és a dir quan l’usuari vulgui canviar una fotografia hi haurà un exemple detallat de com ho ha 
de fer. El tutor virtual podria ser l’encarregat de fer l’exemple. 

 

Característica 21: Entorn familiar 
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Solució 21: L’interfície tindrà en compte que serà consultada en un entorn familiar a casa. 

Exemple 21: Com que l’interfície serà utilitzada en un entorn familiar es podran evitar mesures 
de seguretat automàtiques que s’haurien de tenir en compte si l’interfície s’utilitzés en un ciber. 
L’ordinador utilitzat pràcticament sempre serà el mateix i la resta d’usuaris d’aquell ordinador 
seran conscients de l’activitat en la que participa l’usuari de la xarxa social, per tant no hi 
hauran problemes de males intencions amb el possible accés d’altres usuaris a la xarxa social. 

 

Característica 22: Formació continuada però més lentament 

Solució 22: Seria interessant tenir en compte la progressió de coneixement de l’interfície i anar 
donant conceptes poc a poc de manera que no col·lapsi d’inici als usuaris, però tampoc que 
l’avorreixi quan ho conegui tot. 

Exemple 22: No és aconsellable que el primer dia el tutor virtual ensenyi totes les opcions de 
l’interfície de manera que col·lapsi a l’usuari i no retingui ni els processos simples ni els 
complexes. L’aconsellable és que progressivament el tutor virtual ensenyi cosses noves desprès 
d’assolir les prèvies.   

 

Característica 23: Principal font d’aprenentatge és la visió, repetició e imitació de les accions 

Solució 23: Si la principal font d’aprenentatge es la visió i la repetició d’exemples utilitzarem 
mètodes visuals com a exemples i una ajuda detallada i personal al fer cada acció en comptes 
dels típics manuals d’ús. A més a més els exemples seran útils vàries vegades de manera que 
amb la repetició de l’acció adquireixin aquesta capacitat. 

Exemple 23: Cada cop que vulguin pujar una fotografia es farà un exemple gràfic, detallat i 
entenedor del procés a seguir.  

 

Característica 24: Un cop assoleixen un acció la realitzen a la perfecció. 

Solució 24: Aquesta característica es positiva a un termini mig/llarg i per tant cal que l’interfície 
web no canviï constantment d’aparença i de funcionalitats perquè generaria costos de canvi i 
pèrdua de coneixements ja adquirits. A més a més un cop realitzin a la perfecció una acció 
s’haurà de tenir en compte que els exemples no els siguin pesats. 

Exemple 24: Un cop l’usuari conegui com modificar el seu perfil no canviar gaire la forma de 
fer l’acció. A més a més que l’usuari pugui demanar que no li surtin ajudes sobre un procés per 
que ja el coneix. 

 

Característica 25: De vegades dificultat per exterioritzar el seu interior 

Solució 25: Amb jocs i situacions agradables i divertides serà més fàcil que es trobin agust i 
siguin ells mateixos 

Exemple 25: La motivació afegida que porta treballar amb un ordinador, a més a més de 
l’iguala’t que hi ha a Internet entre usuaris (on es supera fàcilment les barreres físiques) donaran 
un ambient més adequat i còmode l’usuari per exterioritzar l’interior. Cada activitat ha de ser 
presentada com un joc amb una satisfacció quan s’aconsegueix l’objectiu. 

 

Característica 26: L’objectiu principal per les persones amb SD és la integració en la societat. 

Solució 26: L’interfície no pot allunyar-se molt de com són la resta d’interfícies ja que serà de 
gran ajuda l’experiència adquirida en l’ús de l’interfície de la xarxa social a l’hora d’anar a 
utilitzar altres interfícies no tan preparades per ells.  
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Exemple 26: El que puguin aprendre a l’hora de pujar una fotografia ha de guardar una certa 
semblança amb el que és pujar una fotografia a un email o a una altre interfície web.    

 

A les anteriors característiques afegir que normalment no tenen una comprensió i 
expressió escrita fluida, per tan treballar el mínim amb textos i lletra en favor de 
treballar amb imatges i altres motivacions gràfiques serà molt positiu.  

Per últim destacar la figura del tutor virtual i la fase pilot d’introducció a la xarxa social 
presencial ambdues seran tractades i detallades en el capítol Altres solucions. 

 

6.1.1 Taula resum 

A diferencia de la majoria de les interfícies, la xarxa social per persones amb SD tindrà un 
temps d’aprenentatge i una velocitat d’utilització mes prolongats entre d’altres característiques, 
per tant cal estudiar cada punt detalladament i buscar la seva possible millor solució a nivell 
d’implementació i programació dels diferents processos que es permetran realitzar a l’interfície. 
En la construcció del disseny d’una interfície web s’utilitzen alguns consells a seguir i eslògans 
els quals evidencien alguns coneixements i experiències dels usuari que en aquest cas no seran 
vàlids. Cap aspecte ha de ser evident i s’ha de tenir en compte que l’experiència en front altres 
interfícies no es tal per poder-la valorar, per tant s’ha de dissenyar l’interfície amb les solucions 
tractades anteriorment. El següent quadre en fa un resum: 

 

 
CARACTERÍSTICA 

 
SOLUCIÓ 

 
Capacitat reduïda d’anàlisi e interpretació 
de novetats 

 
Explicacions i ajuda en tot moment des 
dels inicis. Un cop estiguin familiaritzats 
amb l’interfície serà important no introduir 
moltes novetats. 
 

 
Poca autonomia 

 
Caldrà un tutor virtual que en qualsevol 
moment proporcioni opcions i proposi 
noves activitats. 
  

 
Dependència persones entorn 

 
Aquesta dependència hauria de superar-
se al màxim, i a la mateixa interfície en 
forma de tutor virtual trobaran el suport 
per no haver de dependre de les 
persones del entorn. 
 

 
Falta motivacions causada per la falta 
d’objectius personals 

 
Crear motivacions i objectius a seguir 
dins la web per tal de que no es creï 
monotonia. 
 

 
Poca iniciativa 

 
L’interfície a través del tutor virtual ha de 
proposar activitats en qualsevol moment 
que se li demani o detecti que el usuari 
no sap que fer. 
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Dificultat en la comprensió de sentiments 

 
L’interfície no pot generar molts 
sentiments contradictoris, en tot cas els 
sentiments sempre han de ser 
agradables i simpàtics. 
 
 

 
Poca memòria seqüencial 

 
Caldrà que sigui tan intuïtiva y amb tanta 
ajuda que un cop i un altre que s’entri es 
tracti a l’usuari com un usuari nou i pugui 
arribar a efectuar les accions que vulgui 
encara que no recordi de com es feien. 
  

 
Falta d’atenció 

 
Colors, sons, moviments seran molt 
positius per captar l’atenció. Cridar per el 
nom al usuari també serà un bon reclam 
per captar l’atenció abans de demanar-li 
alguna cosa 
 

 
Coeficient Intel·lectual de 50 

 
Tenir en compte per sobre del disseny 
modern que la interfície estarà feta per 
persones amb un C.I mig de 50, per tant 
haurà de ser simple i fàcil per davant de 
qualsevol altre aspecte. 
 

 
No comprensió de coses evidents 

 
Caldran explicacions i ajudes 
d’absolutament totes les accions que es 
facin, res s’ha de donar com a evident 
 

 
Lentitud en la comprensió de conceptes i 
procediments  

 
Repetició i suport continu perquè 
s’assoleixin conceptes i procediments 
amb el temps que es precisi. 
 

 
Dificultat d’entendre patrons de solucions 
entre problemes semblants 

 
Cada problema tindrà la seva ajuda i 
solució, no hi hauran patrons de 
semblança. 
 

 
Necessitat de participació continua 

 
L’interfície ha de donar una gran 
participació l’usuari i llibertat de 
moviments. 
 

 
Necessitat de feedback positiu 

 
L’interfície ha de donar un feedback 
positiu constant i que generi una 
satisfacció en l’usuari perquè el motivi a 
seguir. 
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Molta relació amb la família 

 
L’interfície deixarà participar als familiars 
per complementar les activitats que hagi 
generat l’usuari a més a més de demanar 
documentació en el diari personal sobre 
els familiars. 
 

 
Possibles problemes de vista 

 
L’interfície tindrà lletres grans i clares 
amb bons contrastos perquè no hi hagin 
dificultats d’observació. 
 

 
Possibles problemes d’oïda 

 
Si l’interfície té sons caldrà que siguin 
clars i acompanyats de gràfics. 
 

 
Període d’adaptació llarg 

 
L’interfície al llarg de tota l’utilització 
haurà de tenir ajuda com el primer dia per 
tal de que la llargària dels períodes 
d’adaptació no siguin un problema. 
 

 
Suport continu al inici 

 
Una fase de formació presencial per 
introduir la xarxa social i ajudar en la fase 
de registre permetrà donar com a 
superada el gran suport necessari l’inici.  
 

 
Necessitat d’exemples 

 
L’interfície contindrà exemples per fer 
més senzilla la adaptació a aquesta. 
 

 
Entorn familiar  

 
L’interfície tindrà en compte que serà 
consultada en un entorn familiar a casa, 
per no caldrà dedicar esforços a la 
seguretat en funció del lloc des de on 
s’accedeixi. 
 

 
Formació continuada però mes lentament 

 
Tenir un compte la progressió de 
coneixement de la interfície i anar donant 
conceptes poc a poc de manera que no 
col·lapsi de inici, però tampoc avorreixi 
quan es conegui tot. 
 

 
Principal font d’aprenentatge és la visió,  
repetició e imitació de les accions 

 
Exemples visuals i concrets de cada 
acció. 
 

 
Un cop assoleixen un acció la fan a la 
perfecció. 

 
Cal que l’interfície web no canviï 
constantment d’aparença i de 
funcionalitats perquè generaria costos de 
canvi i d’adaptació. 
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De vegades dificultat per exterioritzar el 
seu interior 

 
Amb jocs i situacions agradables i 
divertides serà més fàcil que es trobin 
agust i siguin ells mateixos. 
 
 
 

 
L’objectiu principal per les persones amb 
SD és la integració en la societat. 

 
L’interfície no pot allunyar-se molt de com 
són la resta d’interfícies ja que serà de 
gran ajuda el coneixement de la interfície 
a l’hora d’anar a visitar altres interfícies 
no tan especialitzades per ells. 
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6.2  Aspectes socials (Contextual Design) 

En aquest capítol es tractarà el disseny contextual [14,16] de la xarxa social a través d’una 
entrevista amb els pares dels usuaris. L’entrevista serà amb els pares dels usuaris per que ells 
coneixen l’entorn dels usuaris i poden aportar més informació i millor que ningú sobre el 
context que envolta l’usuari. A continuació de l’entrevista es realitzarà el gràfic de dos models: 
el model de flux per visualitzar els grups que intervenen i com ho fan i el model cultural per 
veure les expectatives de cada grup.   

 

6.2.1 Entrevista contextual amb els pares del usuaris 

Per estudiar el context en el qual es troba l’usuari es faran unes entrevistes amb alguns pares 
d’usuaris. Els pares dels usuaris són persones molt involucrades amb el SD i segueixen d’aprop 
els contextos en els que es desenvolupen els seus fills per tant són un bon vehicle per conèixer 
el context dels usuaris i perquè no, seguir coneixent el perfil del SD. Les entrevistes es 
realitzaran amb pares i mares d’entre 40 i 60 anys i tindran una durada aproximada de 10 
minuts. El lloc de l’entrevista no es rellevant ja que no és necessita cap tipus de material ni 
entorn, així que les entrevistes es realitzaran a casa dels entrevistats o a casa de l’entrevistador 
en funció de la disponibilitat de ambdós. A través de l’entrevista es voldrà conèixer el llocs on 
els fills utilitzen Internet, si ho fan sols o acompanyats, la freqüència amb la que ho fan, la 
durada de les activitats, la franja horària del dia en la que ho fan, entre d’altres dades. 

 

Pregunta 1: Des de quin lloc accedeix a Internet el vostre fill/filla?                  

Resultats 1: Tots els usuaris tenen ordinador a la seva habitació o en habitacions destinades als 
ordinador. Segons els pares l’únic lloc des d’on utilitzen Internet com a forma d’oci es des de 
casa per que a l’escola ho fan de manera molt aïllada i amb intencions molt concretes.   

Conclusions 1: Els usuaris utilitzaran la web des de casa seva que es des d’on accedeixen a 
Internet com a forma d’oci habitualment.   

 

Pregunta 2: Habitualment accedeix sol o l’acompanyeu en l’activitat?                 

Resultats 2: Aquesta pregunta no ha tingut respostes concretes. Els pares han evidenciat que 
volen compartir les activitats que fan el fills a Internet però normalment no és així. A més a més 
com la majoria al accedir al ordinador ja tenen connexió directe no necessiten la ajuda de cap 
familiar per accedir a Internet.  

Conclusions 2: Els familiars no comparteixen les activitats en les que participa el seu fill o filla 
a Internet. De totes formes destaca el seu interès i la seva predisposició a fer-ho. 

 

Pregunta 2: Amb quina freqüència utilitza Internet el vostre fill/filla?                  

Resultats 2: La resposta ha estat generalment estones curtes el cap de setmana, durant la 
setmana tenen activitats pràcticament tot el dia i per tant no els queda temps lliure per dedicar-
se a navegar per Internet. 

Conclusions 2: La freqüència amb la que utilitzen Internet es baixa i purament en estones de 
temps lliures, el cap de setmana. 

 

Pregunta 3: Quanta estona està navegant/connectat a Internet?                  

Resultats 3: La majoria no hi estan més de mitja hora com a molt, malgrat això poden accedir-
hi 2 o 3 cops durant el dia si es un cap de setmana, ja que van variant sovint d’activitats. 
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Conclusions 3: La conclusió d’aquesta pregunta és que els usuaris no poden aguantar llargues 
estones fent la mateixa activitat, per tant l’ús de la xarxa social ha d’estar pensat per realitzar en 
estones curtes i en cap moment pensar en processos llargs de temps. 

 

Pregunta 4: Quins dies de la setmana i a quines hores accedeix a Internet? 

Resultats 4: Aquesta pregunta ha estat contestada en la línea de les anteriors, generalment els 
usuaris utilitzen Internet el diumenge que és quan tenen molt temps lliure i estan a casa. Les 
hores poden ser molt variables, no tenen una horari establert ni per parts dels pares ni per part 
d’ells.    

Conclusions 4: La xarxa social serà utilitzada normalment el cap de setmana i concretament en 
el diumenge es basaran la majoria de visites a qualsevol hora del dia. 

 

Pregunta 5: Deixeu total llibertat al vostre fill/filla per navegar a l’hora que vulgui, el temps 
que vulgui, etc. o teniu alguna norma o precaució?         

Resultats 5: Cap família té precaucions ni normes al·legant que coneixen perfectament les 
activitats que busquen els seus fills a Internet i confien en que els seus fills utilitzin Internet com 
a mètode d’entreteniment momentani. Les activitats que realitzen sempre són les mateixes fins i 
tot metòdiques, sempre comencen fent una activitat com mirar fotografies a Google i desprès 
passen a mirar vídeos a Youtube en aquest ordre. A més a més no tenen problemes amb 
possibles vicis i per tant no es preocupen del temps que passin davant Internet per que són els 
propis usuaris el que es posen el límit d’ús per que estan cansats i volen canviar d’activitat.  

Conclusions 5: Els usuaris en principi tenen via lliure per realitzar les activitats que vulguin 
encara que normalment són les mateixes.   

 

Desprès de l’entrevista anterior hem conegut de mans dels pares dels usuaris que els usuaris 
utilitzen Internet des de les seves respectives cases, normalment no estan acompanyats ni tenen 
normés d’ús, utilitzen Internet els caps de setmana generalment els diumenges sense horaris 
fixos tot i que són bastant metòdics amb les activitats que fan i amb l’ordre que les fan. No estan 
llargues estones enfront l’ordinador, temps màxims de 30 minuts encara que poden ser repetits 
durant el dia. Per últim destacar que els pares estan interessats i disposats a passar i dedicar més 
estona amb els seus fills quan realitzin activitats a Internet.  

 

6.2.2 Model de Flux  

Desprès de l’entrevista contextual amb els pares ara es modelitzarà una mica el treball de 
manera que serà més esquemàtica la seva visualització. En primer lloc, s’ha triat el model de 
flux [16] ja que es un model que treballa sobre la gent que utilitza la xarxa social i els seus 
papers en la xarxa social. Després de realitzar aquest model es podrà observar clarament les 
diferents persones que intervenen en la xarxa social, els objectius amb els quals intervenen, 
sobre que intervenen, amb qui és comuniquen, etc.  

En el cas de la xarxa social per persones amb SD trobem com a grups de gent  els usuaris als 
quals van dirigits tots els esforços de la xarxa social, els pares que complementen i motiven amb 
la seva presencia a la xarxa l’activitat del seu familiar, els tutors dels centres educatius que 
també passen moltes hores al dia amb l’usuari i per tant poden complementar-lo en quant a 
explicar activitats fora de casa, els amics dels usuari que a la vegada també per la seva banda 
pertanyen al grup d’usuaris i per últim s’inclou la figura del tutor virtual perquè serà tractat com 
un personatge més que interactua en l’entorn de la xarxa socials amb objectius i rols molt 
concrets e importants com donar suport i proposar activitats a l’usuari.   
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Model de flux 1 

 

6.2.3 Model Cultural 

El segon model que interessant a modelar per analitzar la xarxa social és el model cultural [16] 
que permet visualitzar els objectius, desitjos, expectatives que tenen cada una de les persones 
que utilitzen la xarxa social i que per tant són influents en l’activitat que és genera en ella. 

En el cas de la xarxa social per persones amb SD s’identifiquen clarament els grups que 
influeixen en la xarxa com ja els hem identificat amb el model anterior. Cada grup té una 
expectativa diferent a aconseguir. L’usuari vol una forma de diversió i ha de desenvolupar-se i 
crear el seu lloc a la xarxa. El familiar vol el millor per l’usuari i per tant com la seva presència 
es molt valorada per l’usuari, hi es presents per complementar, ajudar a documentar els 
moments importants, motivar la participació de l’usuari entre d’altres. Per altra banda la 
presència dels tutors té doble sentit, conèixer i entendre a l’usuari a més a més de completar la 
part de vida de l’usuari que passa sota la seva responsabilitat. La cultura de l’amic és molt 
semblant a la de l’usuari ja que és un altre usuari però vol comentar i comunicar-se amb l’usuari 
primer. Per últim hi ha els interessos i expectatives del tutor virtual que busca ser útil, 
complementar a l’usuari, proposar a l’usuari activitats i fer el paper de persona de la qual 
depenen l’usuari sempre.       
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Model cultural 1 
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6.3 Aspectes d'ús (Usage Centred Design) 

Com a tercera fase del disseny s’utilitzarà el disseny centrat l’ús [16] i les oportunitats que dona 
al poder fer models flexibles i poc detallats, ja que el model concret no es tractarà en aquest 
PFC. Es començarà per el model de rols per veure els diferents actors que intervenen en la xarxa 
social, els interessos que hi tenen i les afinitats entre ells. En segon lloc s’utilitzarà el model de 
tasques per veure l’estructuració de les accions i les extensió entre elles. Finalment es realitzarà 
el model de continguts per veure una mica els continguts que tindrà la xarxa social, per veure 
les interaccions amb el sistema i les relacions entre els diferents espais d’interacció. 

La xarxa social estarà formada per perfils que crearan els usuaris amb l’ajuda del tutor virtual i 
l’aniran editant i ampliant poc a poc. Per altra banda els usuaris dins el seu perfil tindran un 
diari personal on podran posar documentació gràfica i escrita de moments que vulgui ressaltar i 
recordar més endavant. Aquesta informació serà complementada amb la possibilitat que els 
familiars i tutors dels usuari puguin editar aquest diari personal obtenint així resultats millors i 
motivant a l’usuari a partir de la participació dels familiars, que com ja hem vist anteriorment, 
són essencials per els usuaris. A més a més qualsevol dels usuaris de la xarxa nombrats 
anteriorment podran comentar i deixar missatges a altres usuaris de manera de podrà haver-hi 
un cert flux de comunicació entre ells. Per últim el tutor virtual farà funcions de persona real 
sent el suport continu que necessitin els usuaris a més a més de guiar i proposar activitats als 
usuaris. 

 

6.3.1 Model de Rols 

Amb el model de rols [16] es veuen clarament els diferents actors que intervenen a la xarxa 
social i les afinitats que hi ha entre ell. Per començar tenim el rol d’usuari que utilitza la xarxa 
generalitzat, que s’especialitza en el que gaudeix de la web que té afinitat amb el d’aprendre 
amb la xarxa social ja que fan una interacció amb la web semblant. També s’especialitza amb 
els rols de complementar, motivar i ajudar que tenen afinitat entre ells per que realitzen 
interaccions semblants amb l’interès comú de millorar el desenvolupament de l’usuari a la xarxa 
social.  

 
Model de rols 1 
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6.3.2 Model Tasques 

A continuació es pot veure el model de tasques [16] on és detallen una mica els diferent 
processos que es poden realitzar a la xarxa social. En el model a travès de les línies sense 
descripció es poden observar les tasques que s’han de fer seqüencialment per arribar a altres 
tasques. A partir de l'identificació que es requereix per entrar a la xarxa social es poden fer 
publicacions al perfil o al diari personal, es poden generar actes de comunicació deixant 
missatges a altres usuaris o comentant continguts. Altres rols tenen la tasca de complementar i 
motivar a l’usuari a seguir amb l’activitat, etc. A més a més cada tasca anterior s’especialitza 
una mica més en detall (extends) com en la publicació del perfil personal on es pot canviar la 
imatge principal o on es pot afegir un comentari. Per últim hi ha la tasca d’ajudar, 
complementar i proposar a l’usuari més activitats. 

 
Model de tasques 1 

 
6.3.3 Model de Continguts  

El model de continguts [16] dona una idea molt general de quines opcions tindrà la xarxa social 
i com estaran connectades les diferents activitats. El model de continguts és molt senzill degut a 
que es busca la mínima profunditat de navegació a més a més d’evitar l’existència de pop up’s. 
Un cop l’usuari s’identifica pot canviar el perfil, pot anar a visitar el perfil d’un amic, afegir un 
amic, pot canviar o afegir un dia al diari personal, pot contestar i escriure missatges, etc. Totes 
aquestes accions concentrades en 3 pantalles on s’utilitzen petits espais d’interacció com el del 
diari personal que a través d’una petita zona interactiva es pot anar passant pàgines del diari 
personal. Un fet peculiar es que per passar pàgines del diari personal només es podrà fer 
endavant evitant així que l’usuari tiri endavant i darrera i sempre obtingui el mateixos resultats 
sense arribar a altres, d’aquesta manera esta assegurada l’observació de totes les pàgines.  
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Model de continguts i navegació 1 





 

51 

7. Altres solucions  

Durant tot el PFC han anat sorgint problemes i possibles solucions, alguns senzills i evidents i 
altres més complexes que requereixen una mica més d’explicació, és el cas de l’anomena’t tutor 
virtual. A més a més del tutor virtual hi ha un parell de solucions que és necessari comentar-les i 
valorar-les més a fons: la primera una sessió presencial on els usuaris es podran registrar i una 
segona on és parlarà d’un llapis USB que permetrà fer una identificació immediata per entrar a 
la xarxa social.   

7.1 Tutor virtual 

La figura del tutor virtual a anat prenent importància a mesura que es trobaven problemes que 
amb la seva presencia es podien solucionar. Com s’ha vist els usuaris són dependents de les 
persones que els envolten i és inevitable que tinguin algú per consultar. No sempre hi haurà 
alguna persona en l’entorn que els faci de tutor per tant la solució d’introduir un tutor virtual 
que faci de figura de tutor és molt positiu per que puguin ser més autònoms. Aquest tutor virtual 
és el mitjà de comunicació atractiu entre la interfície i l’usuari. També serveix per guiar pas a 
pas cada procés que es fa, posar exemples, proposar activitats, subministrar noves activitats a 
mesura que se’n assoleixen d’altres, avisar de novetats com missatges de familiars, etc. El tutor 
virtual serà un ninot 3D que tindrà un gran potencial per la varietat d’accions que pot fer. Les 
persones amb disminucions desperten els sentits treballant amb animals per tant el tutor virtual 
podria ser el animal preferit del usuari ja que l’objectiu del tutor seria el mateix tan si és un dofí 
com si és una gallina, l’única diferencia és el ninot 3D que es mostri.       

7.2 Sessió de registre inicial 

Degut a la senzilla localització de grups d’usuaris en centres educatius i centres de treball es  
poden organitzar sessions inicials on els usuaris es registraran amb el suport presencial 
necessari. A més a més podran tenir un primer contacte amb l’interfície i preguntar els primers 
dubtes així com veure les diferents opcions que podran fer a la xarxa social. Després d’aquestes 
primeres sessions on és podrà arribar a la gran massa d’usuaris objectius i presentar l’eina, se’ls 
entregarà l’objecte definit en el següent punt.   

7.3 Autentificació mitjançant llapis USB 

En estudis anteriors s’ha comprovat que els usuaris generalment no tenen una bona memòria si 
les cosses no són d’un interès molt exclusiu, per tant una eina d’identificació de l’estil 
Healthsign [15] seria molt útil. Healthsign [15] són uns usb que serveixen com a identificador 
personal digital de l’usuari, actualment l’utilitzen col·lectius com el col·legit de metges de 
Girona.  

 

 
Logotip de Healthsign 1 
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Aquest dispositiu seria interessant per les següents raons: 

 

• No caldria recordar l’adreça de la xarxa social al introduir el USB podria redirigir a la 
pàgina 

 
• No caldria recordar l’usuari i password, el usb conté l’informació personal de l’usuari 
 
• Seguretat a l’hora d’evitar intrusions a la xarxa de gent externa, qui no tingues l’usb no 

podria accedir-hi 
 
• Al ser un hardware és un recordatori físic cada cop que l’usuari el vegi  
 
• Una organització de documents que és vulguin utilitzar, dins el USB pot haver-hi una 

carpeta Fotografies a on el software de la xarxa social anirà a buscar una fotografia cada cop 
que l’usuari ho demani. 

 
• Gestió d’usuaris a l’hora de diferenciar si esta entrant l’usuari o un familiar del usuari  
 
• El familiar es posicionarà en la pàgina personal de l’usuari més ràpidament facilitant la seva 

participació 
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8. Prototip 

Desprès de tots els estudis anteriors es realitzarà un primer prototip senzill però on es podran 
observar algunes solucions de les que s’han trobat. Per realitzar el prototip s’utilitzarà el 
programa Macromedia Fireworks 8 [21], un programa d’edició gràfica que anirà molt bé per 
obtenir bons resultats gràfics sense necessitats d’utilitzar llenguatges costosos de programació 
web. Macromedia Fireworks 8 [21] permet dibuixar la pàgina web e introduir-hi seccions 
interactives que portin a altres dibuixos per finalment exportar-ho a HTML. Si es volgués 
programar la xarxa social sencera s’hauria d’utilitzar un llenguatge tipus Ajax o Flash, ja que 
permet una interacció molt dinàmica recarregant frameworks de la pantalla acompanyats de 
bons efectes visuals i atractius que com em vist anteriorment era molt important. Per últim 
afegir que el prototip tindrà usuaris ficticis, com a usuari principal s’utilitzarà una nina que va 
sortir al mercat fa uns mesos i que té un aspecte físic d’una persona amb SD [25]  i com a 
usuaris amics s’utilitzaran els TeleTubbies [24] . Com a fotografies s’utilitzaran dibuixos o 
paisatges. El motiu de tot això és mantenir en tot moment la confidencialitat dels usuaris que 
han participat en tot el PFC.    

8.1 Accés a la xarxa social 

Els usuaris tindran un dispositiu de tipus HealthSign [15] el qual els estalviarà recordar la 
direcció de la xarxa social a més a més d’estalviar recordar el nom d’usuari i password. Un cop 
s’introdueixi al pc el usb s’obrirà la típica pantalla d’explorador següent: 

 

 
Contingut Pendrive 1 

 

En l’exemple anterior es pot veure la carpeta “Fotos”, aquesta carpeta contindrà les fotografies 
amb les qual l’usuari podrà treballar, quan l’usuari vulgui inserir una fotografia en comptes 
d’anar a buscar la ruta exacte al disc dur del pc, se li mostraran les fotografies que tingui dins 
aquesta carpeta. Més endavant es veurà un exemple. 

Per l’altre banda hi han tres accessos directes a la xarxa social, un per la mare de l’usuari, un per 
el pare i un per l’usuari. Això només és un exemple, en la primera sessió presencial 
d’introducció a la web és personalitzaran els accessos a la web en funció de l’entorn de l’usuari. 
Aquest accessos porten directament a la pàgina del perfil de l’usuari amb al corresponent 
identificació de la persona en funció de l’accés pitjat. 
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8.2 Perfil personal: 

Si s’entra des de l’accés de l’usuari s’entra al seu perfil: 

 

 
Perfil personal 1 

 

Com es veu en la captura de pantalla anterior, el perfil de l’usuari esta molt acolorit, molt senzill 
amb poca lletra i molta informació gràfica. El fons del perfil que va a conjunt amb els botons 
tenen un color que podrà triar l’usuari. A dalt de tot es nombra a l’usuari de manera que se senti 
identificat amb la pagina independentment del contingut que hi hagi tot i que l’hagi introduït 
l’usuari mateix. A la part esquerre hi ha com una fitxa on l’usuari posa la seva foto o la que 
vulgui o una petita descripció sobre ell mateix. A la part dreta del perfil es troba un petit 
framework on l’usuari troba els missatges que ha rebut acompanyats d’informació gràfica de qui 
li l’ha escrit, en el cas anterior es pot observar un missatge de l’amic “Teletubbie Po” a més a 
més d’un missatge de la mare del usuari ( de manera provisional el comentari de la mare no té 
fotografia ja que ara és més senzill mostrar-ho amb lletres, però els comentaris dels familiars 
també aniran complementats de la fotografia ). En el mateix framework dels missatges hi ha una 
altre pestanya on es pot introduir un missatge.  

Una mica més a baix és troba el diari personal de l’usuari imitant a una agenda per fer més 
intuïtiu a l’usuari que ha d’anar passant de pàgina. A cada pàgina es troba el dia, una petita 
descripció feta per l’usuari, una fotografia i se li poden afegir comentaris complementaris del 
dia, com exemple a l’anterior captura hi ha un comentari de la mare de l’usuari. L’usuari per 
passar pàgina només pot fer-ho en una sola direcció de manera que així s’evita entrar en circuits 
repetitius al tirar endavant i darrera, d’aquest manera es trigarà més però segur que és troba el 
dia que és busca. 
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A baix de tot es troba una relació dels amics dels centres on estudien o treballen els usuaris que 
s’hauran introduït el dia de la sessió d’introducció. Les fotografies dels amics a la vegada 
serviran de link per visitar els seus espais i així poder deixar-los comentaris.  

Finalment es troba el tutor virtual a la part dreta superior de la captura. Com s’ha parlat 
anteriorment serà personalitzable, en aquest cas es un dofí. Aquest personatge substituirà la 
figura i les tasques que realitzaria la persona que complementa l’activitat amb l’usuari. El 
realisme del personatge com l’eficiència de les tasques que fa serà importantíssima a l’hora de 
que l’usuari vegi el personatge com a figura de suport i per tant no depengui de ningú més. En 
la captura anterior es veu com informa a l’usuari de que té dos missatges nous. 

 

8.3 Perfil amic           

Si l’usuari vol anar al perfil d’un amic només cal que faci click en alguna fotografia on surti el 
seu amic. En aquest cas es farà click a l’imatge de l’amic Lala. 

 

 
Perfil d'un amic 1 

 
Un cop l’usuari entra a l’espai d’un amic el tutor virtual l’informa d’on es troba a més a més de 
proposar-li una activitat. En aquest cas el tutor virtual proposa que l’usuari li escrigui un 
comentari a la Lala. Cal destacar que la redirecció al perfil de la Lala carrega la pestanya de 
deixar missatge directament facilitant la feina de l’usuari i motivant-lo a que faci l’activitat. Un 
cop escriguis el missatge ja es carregaria la pestanya de Missatges. Un cop a l’espai de la Lala 
es pot veure la seva foto personal, la seva descripció, el seu diari personal i els amics del propi 
usuari començant per ell mateix. Si l’usuari volgués tornar al seu espai només cal que faci click 
sobre ell mateix. Si vol seguir visitant espais d’amics només caldrà que faci click a un altre 
amic. Per tant els amics que surten als perfils que es visita són els amics propis de l’usuari que 
navega! 
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8.4 Canviar descripcions i textos 

En el prototip anterior s’ha tractat un exemple per canviar la descripció de l’usuari tot i que es 
podria aplicar a qualsevol text. Sota la descripció de l’usuari hi ha el boto “Canviar Descripció” 
que si es fa click es carrega el següent contingut: 

 

 
Pantalla per canviar la descripció 1 

 

Com s’observa s’ha enfosquit la pantalla anterior de manera que sense utilitzar més profunditat 
de navegació l’usuari observi clarament les opcions que hi ha en aquest moment a la pantalla. 
L’usuari canviarà la descripció i farà click el boto “He acabat”. El tutor virtual en tot moment 
informa del procés que ha de realitzar l’usuari. 

Com a comentari final de l’edició de textos també es podria contemplar l’accés a la pantalla 
d’edició de textos mitjançant un doble click sobre al zona de text de manera que s’aconseguiria 
una manipulació molt més directe. 

 

8.5 Canviar fotografies 

Per canviar les fotografia del perfil i del diari personal hi ha un funcionament molt semblant a 
l’anterior. En aquest cas hi ha els dos tipus d’accés a la modificació de l’imatge: sota el perfil hi 
ha el boto “Canviar imatge” que un cop es fa click s’enfosqueix la pantalla i s’observen les 
fotografies que l’usuari té guardades a la carpeta “Fotos” del usb d’encès inicial i per l’altre 
banda, al diari si es fa click sobre la fotografia s’enfosqueix la pantalla i s'observa el mateix que 
s’ha detallat anteriorment. En les següent captures es pot observar el contingut de la carpeta 
“Fotos” del usb i la captura de la pantalla de selecció d’imatge amb al corresponent coherència 
entre elles. 
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Contingut carpeta Fotos del pendrive 1 

 

 
Pantalla per canviar fotografies 1 

 
L’usuari només haurà de fer click sobre la fotografia que vol introduir com li informa el tutor 
virtual i ja haurà acabat el procés i obtindrà el corresponent resultat acompanyat d’un feedback 
positiu del tutor virtual. 
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Perfil personal amb l'imatge canviada 1 

 

8.6 Altres característiques 

En el prototip s’utilitza un llenguatge molt bàsic i directe, un exemple és la paraula “Apretar” 
referint-se a fer click a una cosa. 

Per altre banda s’intenta utilitzar una manipulació bastant directe i una utilització  WYSIWYG 
ja que són els mètodes més fàcils per interactuar amb la web. 

La xarxa social té molts colors i un aspecte que s’apropa al d’una web infantil. Els colors 
utilitzats s’intenta que no siguin molt agressius i moltes de les formes que hi ha a l’interfície son 
amb contorns rodons. 

La profunditat de navegació és pràcticament inexistent, no hi ha pop’ups i la majoria 
d’informació i accions es veuen i es realitzen en la mateixa pantalla de perfil o enfosquint el 
perfil i ressaltant clarament per sobre de tot el procés que ha de fer l’usuari.  

L’interfície no tindrà caducitat de sessió ja que s’hi accedirà des de pc’s familiars o formatius i 
per tant la possibilitat de ser utilitzat per terceres persones amb males intencions és molt remota. 

És pràcticament inevitable que l’usuari quan vulgui abandonar l’activitat faci click sobre la creu 
del explorador per tant no se li pot mostrar cap tipus d’informació en forma de recordatori per 
que no s’oblidi el usb d’accés. Dins l’usb hi haurà un petit txt amb les dades de l’usuari per si 
s’oblida l’usb, encara que els possibles llocs on l’usuari podrà descuidar el pendrive seran 
bàsicament a casa seva i als centres educatius i formatius, per tant la seva recuperació és bastant 
probable.   
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9. Conclusions. Seria positiva la posada en marxa d e la xarxa 
social per persones amb SD? 

Durant el PFC a partir d’estudis sobre el perfil de les persones amb SD i estudis sobre objectius 
i tipus de xarxes socials s’ha arribat a la conclusió que s’havia de crear un nou tipus de xarxa 
social.  

En aquest nou tipus de xarxa social participen els pares, familiars i tutors del usuaris. Durant tot 
el PFC ha quedat més que demostrat que els usuaris valoren molt més la participació dels 
familiars que no pas dels amics, per tant en la xarxa social per persones amb SD els familiars 
tindran un paper important participant, motivant i comunicant-se amb l’usuari. A més a més la 
xarxa ajuntarà els aspectes més positius d’altres models de xarxes: la senzillesa d’utilització dels 
blogs, la presentació i personalització dels Spaces i l’utilització de perfils i comunicacions a 
temps no real de xarxes socials de gent coneguda o de conèixer gent nova. L’objectiu arrel de la 
xarxa serà la satisfacció objectiva de l’usuari per tant tots els objectius que aconsegueixi la 
xarxa social treballaran per aquesta satisfacció. La xarxa pretén ser una motivació afegida per 
reforçar la comunicació i motivar-la, per crear el propi espai web dels usuaris a Internet, per 
utilitzar les noves tecnologies per construir un diari personal, per aprendre a utilitzar el món 
d’Internet i a través d’adquirir aquest nous coneixements i habilitats fer un pas més cap a 
l’integració dins la societat que s’està portant des dels últims anys. 

Degut a les característiques del perfil dels usuaris en l’etapa de disseny centrat en l’usuari s’ha 
tractat, entre molts altres aspectes, la dependència que tenen els usuaris de les persones de 
l’entorn. La xarxa socials incorporarà una figura anomenada tutor virtual que intentarà substituir 
aquesta persona dependent fent suport continu a l’usuari, proposant-li noves activitats, creant-li 
un feedback positiu, etc. A més a més també tindrà en compte els temps més perllongats 
d’adaptació, l’inexperiència enfront Internet i les xarxes socials, la dificultat de relació de 
patrons de solucions, la dificultat per entendre els sentiments i sensacions, l’estimulació visual, 
les dificultats d’atenció, etc. que tenen els usuaris. 

Per altra banda l’etapa del disseny contextual ha ajudat molt a entendre el context en el que 
viuen els usuaris i l’utilització que poden fer de la xarxa social a través d’una entrevista amb 
pares dels usuaris. Els usuaris utilitzaran la xarxa social des de casa seva en temps curts durant 
els caps de setmana generalment. A més a més a través dels models de flux i cultural s’han entès 
millor els papers de cada col·lectiu dins la xarxa social i els interessos que tenen en ella. Els 
usuaris en la xarxa socials busquen oci i formació, els familiars a través de la seva participació 
busquen complementar i motivar a l’usuari al igual que els tutors dels centres educatius o de 
treball, que a part de complementar la part de temps que els usuaris passen fora de casa poden 
entendre millor la situació del seu alumne. El tutor virtual s’ha inclòs en el models anteriors ja 
que es prou important la seva participació i objectius dins la xarxa. 

En el tema de disseny centrat en l’ús a través dels models generals i flexibles de rols, tasques i 
continguts s’ha definit millor l’interfície. Els rols que hi hauran a la xarxa bàsicament seran: el 
que gaudeix, el que aprèn, el que complementa, el que motiva i el que ajuda. Les tasques més 
importants es poden reduir a 4 grups: la de publicar continguts, la de comunicar-se i relacionar-
se, la de complementar i motivar i finalment la de donar suport i ajudar. Finalment en aquest 
capítol s’ha pogut visualitzar els continguts de la xarxa social i la seva organització, navegació i 
accessibilitat a través del model de continguts i navegació. La poca profunditat de navegació, la 
concentració de l’informació i la simplificació de processos han marcat aquest model. 

Com a últimes solucions s’han aplicat nous avanços tecnològics que utilitzen altres activitats. 
L’utilització d’un pendrive que serveix identificar-se digitalment estalvia recordar la direcció, 
nom d’usuari i password, permet un millor control de seguretat a l’hora d’intrusions a la xarxa 
social, permet organitzar les fotografies que és voldran introduir en carpetes dins els pendrive, 
indirectament al tractar-se de hardware és un recordatori de l’activitat, etc. 

Finalment s’ha creat un prototip on es reprodueixen algunes solucions trobades en el estudis de 
dissenys anteriors. A través del programa Macromedia Fireworks [21] s’ha creat una simulació 
de l’aspecte gràfic de la xarxa social, de com es simplificarien els processos, de l’accessibilitat i 
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l’utilització en funció de les característiques dels usuaris i  del paper del tutor virtual entre 
d’altres. 

Aquest treball va començar a partir d’un gran dubte que es va plantejar a l’hora de decidir sobre 
quin camp es treballaria: “Seria positiva la posada en marxa d’una xarxa social per persones 
amb SD?”.Desprès de l’experiència de treballar i conèixer més a fons a persones amb SD no 
queda el mes mínim dubte de pensar que valdria la pena portar a la realitat qualsevol esforç que 
enriqueixi les seves vides i el projecte de xarxa social dissenyada en tot aquest PFC no en seria 
l’excepció. Fer realitat la xarxa social anterior comporta uns grans costos de recursos, de temps, 
de programació, de disseny, etc. però sens dubte serien recompensats sobradament per l’afecte 
que mostren aquestes persones amb la gent que es preocupa per elles.  

Al principi del projecte no era molt esperançador que els SD utilitzessin una xarxa social amb 
els objectius habituals de conèixer gent nova o parlar amb els amics. A partir del nou tipus de 
xarxa social dissenyat i adaptat a les seves característiques i necessitats, sense dubte seria un 
aspecte molt positiu i enriquidor dins les seves activitats. A més a més de l’experiència d’haver 
treballat amb aquestes persones se’n treu la seva il·lusió per aconseguir nous objectius i avançar 
amb la societat. Si els objectius i activitats són del seu interès mostren grans esforços per assolir 
i superar les diferents activitats.  

La xarxa social seria l’excusa perfecte per desenvolupar més el seu coneixement cap a les noves 
tecnologies i l’informàtica. Avui en dia és essencial treballar amb Internet i saber utilitzar les 
opcions que dóna per poder estar integrat en la societat i l’integració per les persones amb SD i 
el seu entorn és un objectiu per el qual es lluita cada dia. 

A part de la vesant formativa també hi ha la vessant d’oci, una nova manera de distreure’s i 
passar-ho bé, les xarxes socials són un fenomen mundial i moltes persones dediquen una petita 
part del dia a accedir-hi per tant per què les persones amb SD no haurien de gaudir d’aquest 
fenomen?   

Amb la vessant d’oci i diversió es crea un altre aspecte positiu, una motivació extra per que les 
persones amb SD s’obrin i es comuniquin més amb el seu entorn i a la vegada puguin sentir-se 
realitzades al aconseguir aquest objectius.  

A partir d’aquest punt es pot tornar al primer, de manera que és crea un tendència cada cop més 
positiva: utilitzant la xarxa social les persones amb SD es comuniquen, comunicant-se aprenen, 
aprenent s’integren en la societat, quan s’integren senten satisfacció, aquesta satisfacció els 
estimula, la estimulació els fa obrir-se més, i quan s’obren es comuniquen més i millor amb 
l’entorn.      

 
Gràfic del cercle positiu 1 
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