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PREGUNTA 1
El principi bàsic d'usabilitat d'interacció ens diu que la interacció ha de ser predicible, 
visible i reversible. 

Dels diversos webs analitzats, una primera conclusió és que, a diferècia de altres 
sectors, en el de viatges cada cop són més conscients de la importància de la 
usabilitat i és més difícil trobar pàgines web que compleixin els principis bàsics. A 
continuació es mostren els exemples seleccionats: 

Errors d'usabilitat d'interacció: 

1. Halcón Viajes

El web d'aquesta agència sembla que encara no ha fet una immersió completa en 
l'entorn digital i algunes seccions del web presenten importants errors d'usabilitat 
d'interacció. 

M'he fixat especialment en la pàgina web amb informació de programes per a majors 
de 55 anys (http://www.halconviajes.com/landings/viajes-mayores-55-hv.html): 

a) Tot i que sembla clicable, no succeeix res quan l'usuari fa clic sobre el text 
“Contacte con nosotros”.

b) Al desplegable per descarregar els catàlegs de la dreta, un cop l'usuari tria quin 
catàleg l'interessa, no passa cap acció, ja que ha de passar el ratolí per sobre de la 
imatge i clicar a una de les dues opcions que estaven amagades i que emergeixen 
(“Versión virtual” o “Descarregar PDF”). Un cop més no és predicible ni visible. 

Imatge en estat de repòs
Imatge en passar-hi el ratolí

http://www.halconviajes.com/landings/viajes-mayores-55-hv.html
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c) La part central de la pàgina no és clicable, tot i que té certes àrees semblen 
botons. Quan l'usuari fa clic al botó de “Inscríbete aquí” arriba a una pàgina 
d'error i no se li ofereix l'opció de desfer l'acció i tornar enrere.

http://www.halconviajes.com/landings/viajes-mayores-55-hv.html 

http://www.halconviajes.com/landings/viajes-mayores-55-hv.html
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d) Al peu de pàgina, no és visible ni predicible quina part del text conté enllaços i quina
no. Per exemple, la columna de l'esquerra sobre Atenció al client, que no és clicable, 
no es diferencia visualment de la columna central, que sí conté enllaços. 

2. Viajes Carrefour

En el cas del web de Viajes Carrefour, el principi d'usabilitat en la interacció 
s'acompleix en pràcticament tot el web, no obstant, hi ha alguns errors en el moment 
de realitzar la reserva. 

f) Quan has seleccionat destinació i has triat un vol que t'interessa, si t'ho repenses i 
vols desfer l'acció per tornar al llistat, no és gaire predicible com fer-ho. Has de 
desmarcar les opcions del filtre de la columna esquerra quan, com en el meu cas, en 
cap moment he filtrat res per la columna esquerra. 

Pàgina d'error en fer clic a "Inscríbete aquí"



PAC 1. CONCEPTES BÀSICS DE DCU I USABILITAT EVA ASENSIO



PAC 1. CONCEPTES BÀSICS DE DCU I USABILITAT EVA ASENSIO

g) No resulta predicible què succeeix quan l'usuari fa clic sobre els textos “Directo”, “1 
escala” i “2 escalas”. De fet no resulta visible si aquestes àrees són clicables o no. 
Només quan l'usuari hi fa clic descobreix que està filtrant el total de resultats per 
aquests criteris. 

En canvi, un cop l'usuari es decideix a reservar, la pàgina sí que mostra que la seva 
acció pot ser reversible, amb un enllaç cap a la “Pàgina anterior”. En aquest cas, la 
usabilitat seria correcta, si bé el text podria destacar-se més i ser més explícit. 

3. Skyscanner. Aplicació

En el cas de l'aplicació per a mòbils Skyscanner, he trobat tant bons com mals 
exemples d'usabilitat. He analitzat l'app per a iOS, on hi he detectat opcions 
interessants per solventar problemes d'usabilitat, però també algun error. 

h) Un cop l'usuari selecciona dies del vol i destí, es mostra una pantalla amb unes 
icones sobre fons negre a la part superior. D'entrada no resulta predicible si són 
ciclables ni què significa cadascuna d'elles. 

http://www.viajes.carrefour.es/vuelos  

http://www.viajes.carrefour.es/vuelos
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Si l'usuari hi clica, s'obre un menú on li explica que en realitat són filtres per refinar la 
cerca. I què filtra cadascun d'ells. Davant d'un plantejament confús, es dóna informació
a l'usuari perquè resulti visible els resultats de les seves accions. A més, apareix 
l'opció “Neteja tots els filtres” perquè pugui desfer l'acció si el resultat no el complau. 
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Però si l'usuari encara tenia cap dubte, un cop selecciona un filtre, la pantalla mostra 
en un altre color la icona corresponent. 
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Hi ha diverses solucions com aquestes que ajuden a l'usuari a saber què passarà 
quan realitzi alguna acció en l'aplicació, però he detectat un error molt greu. 

Un cop has seleccionat el vol, arriba el moment important per l'usuari. És quan fa la 
reserva, i la navegació i la interacció li han d'oferir una experiència impecable perquè 
dediqui els seus diners a comprar el servei o producte. I és aquí on la interacció falla. 
L'app no realitza les reserves directament, sinó que connecta amb l'aerolínia o agència
on es pot realitzar aquest tràmit. M'he trobat en dues situacions: 

1) Si, pel que sigui, l'enllaç cap a aquesta altra empresa falla, no resulta fàcil 
revertir l'acció i tornar a la pàgina anterior. El botó enrere del final de la pàgina 
torna a enviar al mateix lloc i només pot es tornar enrere amb el botó “Tancar”, 
que no és missatge gaire clar sobre el resultat de l'acció.
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2) Si, pel contrari, l'usuari arriba correctament a la pàgina de l'aerolínia o agència, 
en el cas que vaig provar havia de tornar seleccionar el dia, destinació, etc. del 
vol. 

En tots dos casos, l'experiència final amb l'aplicació no és gens satisfactòria. I més 
quan hi ha altres webs i apps que permeten fer tant la comparativa de preus com la 
reserva sense haver de fer la cerca de nou.  
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Bons exemples d'usabilitat d'interacció 

4. eDreams

La pàgina web d'eDreams és un bon exemple dels principis bàsics d'usabilitat 
d'interacció. 

i) Quan l'usuari fa clic en el botó de cerca, rep informació de què el web ha 
registrat la seva acció. La pantalla canvia i li informa de quina acció està 
executant, ja sigui una cerca inicial, un canvi en el vol seleccionat (l) o la 
confirmació final abans de realitzar la reserva (n). 
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j) L'usuari pot desfer les seves accions al llarg de pràcticament tot el procés, ja sigui en
la primera pantalla de resultats, o quan està confirmant detalls de la reserva (m), com 
el tipus d'habitacions de l'hotel. 
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Tan sols no se li permet revertir fàcilment l'acció quan l'usuari ha confirmat tots els 
detalls del que li interessa i fa clic a “Reservar”. 

k) Quan l'usuari actua sobre els diferents filtres, la pantalla canvia. Per exemple, quan 
mou el gràfic interactiu per seleccionar la distància al centre, el text sobre aquesta 
imatge canvia i el mateix gràfic es pinta de gris més o menys fosc segons el que 
l'usuari seleccioni. 

Un altre element a destacar és que, un cop l'usuari fa clic a “Reservar”, apareix un avís
de què els resultats de la cerca seran vàlids durant 10 minuts. Si bé es podria posar en
dubte si aquest temps és suficient o no, el sol fet d'avisar l'usuari ja li proporciona 
millor experiència de navegació que altres webs on, sense cap avís, els detalls de la 
cerca caduquen al cap d'un temps que l'usuari desconeix. 
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5. Hipmunk. Aplicació

L'aplicació per a mòbils Hipmunk té bons exemples del principi bàsic d'usabilitat 
d'interacció. 

Els botons i diferents elements on l'usuari pot interactuar són visibles i identificables, ja
sigui pel color, icones o textos. 
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n) Quan fa clic sobre el botó de cerca, l'usuari és informat de què el sistema ha 
registrat la seva acció, tant per un text com una franja de color blau fosc que va 
avançant cap a la dreta a mida que el procés avança. 

o) L'usuari és capaç de desfer la cerca en qualsevol moment, fent clic sobre la icona 
d'un llapis que apareix al menú superior. 



PAC 1. CONCEPTES BÀSICS DE DCU I USABILITAT EVA ASENSIO

p) Quan l'usuari activa alguns dels botons inferiors, per canviar l'ordre dels resultats o 
filtrar-los, aquesta acció és visible, ja que en canvia el color. 
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q) Quan l'usuari ha fet la selecció i està a punt de fer la reserva, pot desfer l'acció i 
tornar a enrere a triar un altre resultat o canviar algun criteri de cerca. 
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6. Airbnb. Aplicació

L'últim exemple de compliment del principi bàsic d'usabilitat d'interacció que he 
seleccionat és l'aplicació d'Airbnb. Amb un disseny i una navegació minimalista, on la 
imatge té molt més pes que el text, han aconseguit que la interacció sigui bona. 

r) En la pàgina inicial de l'aplicació, les fotografies tenen un pes important. No obstant, 
tant el cercador com el menú inferior són sempre visibles mentre l'usuari fa scroll 
pàgina avall.  
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Al llarg de tota l'aplicació, els elements sobre els que l'usuari pot fer clic o ha 
seleccionat estan en color vermell. 
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s) Quan l'usuari fa o filtra una cerca, el sistema informa l'usuari que ha registrat la seva
acció mitjançant una icona que canvia de forma, transmetent la idea de moviment, que
apareix al centre de la pantalla.



PAC 1. CONCEPTES BÀSICS DE DCU I USABILITAT EVA ASENSIO

t) Quan l'usuari ha seleccionat un allotjament, segueix tenint la possibilitat de tornar 
enrere als resultats de cerca. 
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u) Però si bé l'aplicació és en general un bon exemple, també té una pàgina on podria 
millorar. Quan l'usuari ha triat un allotjament i fa clic per consultar-ne la disponibilitat, hi
ha poc contrast entre els dies disponibles i els que no. També resulta estrany que en 
una aplicació on l'usuari té tant control, hi hagi una pàgina on l'única acció que pugui 
realitzar sigui tancar la pàgina des de la “X”. 
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PREGUNTA 2
Quadre resum que descriu el projecte de creació del web seguint la perspectiva del 
disseny centrat en l’usuari: 

Etapes Detall

Planificació del procés 
centrat en l'usuari

- Identificar el propòsit del web

- Identificar les necessitats, requeriments i objectius dels
usuaris potencials. 

Anàlisi del context d'ús - Característiques dels usuaris

- Tasques que hi realitzaran

- Entorn físic i organitzatiu en el qual s'utilitzarà el web

Anàlisi de l'usuari i requisits
de l'organització

- Identificar els objectius específics de l'usuari.

- Identificar els requeriments que el web ha de satisfer. 

Creació de solucions de 
disseny

- Propostes de disseny mitjançant simulacions, 
prototips,... 

Avaluació de la usabilitat - Verificar que satisfà els requisits i el context d'ús

Nova solució de disseny

Avaluació de la usabilitat

Planificació
Anàlisi del 

Context  d'ús
Anàlisi de l'usuari

Creació de solucions
de disseny

Avaluació de la 
usabilitat

Projecte final
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Les fases del projecte són les següents: 

1. Planificació del procés centrat en l'usuari. En aquesta fase els objectius són:

• Identificar el propòsit del web

• Identificar les necessitats, requeriments i objectius dels usuaris 
potencials.

En aquesta fase les tècniques que utilitzaria són un estudi de requisits d'usuari, 
que permetrà tan identificar els objectius del web, com el grup d'usuaris als que dirigim
el web. També realitzaria una anàlisi de la competència, en tractar-se d'un sector amb 
empreses que aporten certa trajectòria en venda de viatges en línia de les podem 
extreure bones i males pràctiques. I considero important realitzar entrevistes amb els 
actors clau (stakeholders). 

2. Anàlisi del context d’ús: 

• Característiques dels usuaris

• Tasques que hi realitzaran

• Entorn físic i organitzatiu en el qual s'utilitzarà el web

En aquesta fase utilitzaria anàlisis de mercat, grups d'estudi (focus group) i 
dades demogràfiques o estudis publicats per altres entitats que ens ajudin a identificar 
les característiques dels usuaris. 

3. Anàlisi de l’usuari i requisits de l’organització: 

• Identificar els objectius específics de l'usuari.

• Identificar els requeriments que el web ha de satisfer.

En aquesta fase utilitzaria una metodologia qualitativa com l'entrevista, que 
permet obtenir dades directament dels usuaris. 

A més, es crearien “persones”, uns usuaris tipus que reuneixen algunes de les 
característiques que hem detectat mitjançant l'etapa d'anàlisi. 

4. Creació de solucions de disseny: 

• Propostes de disseny mitjançant simulacions,prototips,... 

Per a realitzar aquesta fase utilitzaríem wireframes i prototips gràfics en baixa 
resolució. 

5. Avaluació de la usabilitat: 

• Verificar que satisfà els requisits i el context d'ús
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En aquesta fase utilitzaria tècniques com el passeig cognitiu, el test amb 
usuaris o l'avaluació heurística. 

6. Noves propostes de disseny d'acord amb els resultats de l'avaluació de la 
usabilitat. I, si fos necessari, nova avaluació de la usabilitat. 

Un cop el disseny ha superat les diverses proves d'avaluació, es crearien els 
llibres d'estil del web. 

PREGUNTA 3
Els tres tipus de nivells de processament de les decisions descrits per Donald Norman 
són: 

• El disseny visceral. És el que s'experimenta de forma més intuïtiva i emocional.
Està basat en els sentits i no en la racionalitat. És el que ens fa dir que un 
objecte és bonic. 
Per exemple, un quadre d'un pintor que ens agradi o un objecte de decoració. 
La seva observació ens produeix plaer, si bé no tenen una utilitat clara. 

• El disseny conductual. Té a veure amb l'experiència d'ús. És el que ens fa dir 
que un objecte és pràctic, fàcil d'utilitzar. En el cas del disseny d'experiència 
d'usuari en el web aquest ha de ser útil, usable, desitjable, trobable, accessible,
creïble i valuós. 

Per exemple, quan comprem un trencanous o unes tissores tendim a mirar que 
sigui fàcil d'utilitzar per l'objectiu que tenim. Si és més o menys bell passa a 
segon terme. 

• El disseny reflexiu. Està relacionat amb la part racional, amb com el producte 
ha generat valor a la vida de l'usuari. 

Un exemple en aquest cas podrien ser els productes tecnològics o els mòbils 
d'ultima generació. La bellesa i la experiència d'ús poden ser importants, però 
sobre tot valorarem què aporta a la nostra vida. Quines especificacions té, 
quina memòria interna i externa, quina versió del sistema operatiu accepta, 
quina resolució té la càmera, etc. 
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