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El projecte de MONDO agafa la base metodològica del disseny centrat en l’usuari per crear una comunitat 
de viatgers en format app, que serveix per formar connexions interpersonals amb usuaris de tot el món, i així 
poder compartir costos i experiències a l’hora de viatjar.

Consta d’una part on es poden publicar viatges i d’una altra on es poden veure tots els viatges que estan 
publicats i, si algun t’escau, t’apuntes i formes part d’aquest viatge. D’aquesta manera la comunitat de 
MONDO funciona autònomament, sense la nostra supervisió, donant màxima llibertat als membres d’aquesta 
per crear els viatges que vulguin.

Després d’un treball d’investigació sobre metodologies, disseny d’aplicació, branding per a la comunitat i el 
treball en equip, hem seguit els passos del Design Thinking, hem creat un primer prototip, que testem i anem 
millorant.

El proyecto de MONDO escoge la base metodológica del diseño centrado en el usuario para crear una 
comunidad de viajeros en formato app, que sirve para formar conexiones interpersonales con usuarios de 
todo el mundo, y así poder compartir costes y experiencias a la hora de viajar.

Consta de una parte donde se pueden publicar viajes y de otra donde se pueden ver todos los viajes 
que están publicados, y si alguno te gusta, te apuntas y formas parte de esa aventura. De esta manera, la 
comunidad de MONDO funciona autónomamente, sin la nuestra supervisión, dando máxima libertad a los 
miembros de la misma para crear los viajes que deseen.

Después de un trabajo de investigación sobre metodologías, diseño de aplicación, branding para la 
comunidad y de trabajo en equipo, hemos seguido los pasos del Design Thinking, creando un primer 
prototipo, que testeamos y vamos mejorando.

MONDO’s project chooses the methodological basis of user-centered design to create a traveler community 
in an app format, which serves to form interpersonal connections with users from all over the world, so they 
can share costs and experiences when traveling.

It consists of a part where you can publish trips, and another where you can see all the trips that are 
published, and if you like one, you can sign up and be part of the adventure. The MONDO community 
operates autonomously, without our supervision, giving maximum freedom to its members to create the trips 
they want.

After my research work on methodologies, app design, community branding and teamwork, we have 
followed the steps of Design Thinking, creating a first prototype, which we tested and will be improving.
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Plantejament inicial
El nostre món està cada vegada més a l’abast de 
tots, i experimentar-lo hauria de formar part de la 
nostra vida. Moltes vegades és difícil trobar el temps 
o els recursos per fer-ho, però trobar una persona 
que visqui amb tu les noves experiències que trobes 
a l’hora de fer camí, no hauria de ser un obstacle. 

Nosaltres volem crear una app que permet 
connectar gent d’arreu per crear nous records al 
voltant del món, gent amb qui es pugui compartir tots 
aquests moments d’un viatge que el fan especial.

La nostra app vol convertir-se amb l’eina per trobar 
gent que viatgi amb tu, compartint tot el que vulguis 
compartir i potser així també ajudar a resoldre 
algunes de les altres dificultats amb què et trobes 
quan viatges, com l’econòmica, el temps de planejar i 
les idees a fer al lloc de destí

En un moment de la nostra societat on molts dels 
contactes que es fan entre les persones són a través 
d’una pantalla, poder atravessar-les i conèixer l’usuari 
que hi ha darrere per viure coses noves plegats és 
una gran manera d’aprofitar les opcions que tenim a 
l’abast i viure al màxim.
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Hipòtesi de treball
Nosaltres defensem que la utilització d’una app mòbil 
per crear experiències físiques i vitals entre usuaris 
desconeguts és una manera viable i innovadora 
del concepte “viatjar”, que ens permetrà gaudir des 
de diferents perspectives cada moment i fer noves 
connexions interpersonals.
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Els meus objectius principals són:
 La creació d’un projecte col·laboratiu entre 
individus, utilitzant la metodologia del Design 
Thinking de Tim Brown.

 Proposar un branding i un concepte de 
marca inicial per a l’app.

 Testejar i descobrir quins són els problemes 
principals a l’hora de crear una app de 0, quins 
factors intervenen, quin equip es necessita...

A més, alguns dels objectius secundaris són:
 Investigació d’apps que ja estiguin al mercat i 
per què funcionen.

 Ampliar els meus coneixements de branding 
i del concepte de marca, camp en què treballo en 
l’actualitat.

Objectius



       10

Justificació
He viscut a diferents llocs del món amb cultures, 
persones, llengües i metodologies molt diferents i 
aprofundir en cada una d’elles et fa créixer com a 
persona. En el moment en què les fronteres s’obrin 
totalment, ens trobarem amb la necessitat de 
conèixer-ho tot i no podem permetre’ns que el fet de 
no tenir amb qui viatjar o no tenir prous recursos per 
fer-ho per nosaltres sols ens aturin.
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Motivacions personals
A casa meva sempre ens han ensenyat a pensar en 
el futur, i a imaginar-nos a nosaltres mateixos fent la 
vida que ens agradaria fer, per tenir un objectiu a què 
arribar.

En el meu cas, sempre he tingut clar que m’agrada 
el pensament creatiu, la innovació i el creixement 
personal a base de seguir el meu propi instint a l’hora 
de crear.

És per això que el món de les aplicacions el trobo 
cada vegada més interessant, engloba totes aquelles 
coses que penso que tenen un futur latent dintre de 
la meva pròpia imatge de futur.

He tingut vàries idees per a diferents projectes, que 
finalment, o per temps, o per falta de companyia en 
el viatge, no he acabat realitzant, però aquest és un 
projecte que em permet obrir les ales sabent que 
tinc un tutor que m’ajuda, que no estic sola i que 
disposo de temps per dedicar-hi.

Aquest projecte s’ha trobat amb unes dificultats 
teòriques importants, un confinament i una aturada 
del món aventurer important, que canviarà el 
moment en què vivim i com ens plantejarem a 
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partir d’ara els viatges i les relacions interpersonals, 
però jo crec en la idea d’un futur ple de viatges i 
persones a qui ara identifiquem com a descongudes. 
Estic convençuda que arribarà un moment en què 
podrem gaudir de les experiències que ens ofereix 
aquesta app al màxim. 

Aquest projecte demana temps i treball en equip, 
demana que el món torni a voler experimentar i 
conèixer, i nosaltres tornarem a viatjar, descobrir gent, 
cultures i experiències. És per això que no s’ha volgut 
canviar la idea original del projecte, i que seguirem 
endavant fins a aconseguir l’objectiu.



Us presento MONDO



MARC TEÒRIC
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Metodologies 
centrades en l’usuari

Ja fa anys que es parla del disseny centrat en l’usuari 
i cada vegada està agafant un pes més gran dintre 
del món del disseny.

A principis dels anys 50, el disseny industrial estava 
en ple creixement buscant la manera d’optimitzar els 
productes que fabricaven perquè les persones les 
poguessin utilitzar de manera correcta.

Durant aquests anys es va posar gran part de 
l’interès del món del disseny en ciències com 
l’antropometria, l’ergonomia, l’arquitectura i inclús la 
biomecànica per poder entendre com funcionava 
el nostre cos i adaptar la màquina a nosaltres i 
no al revés. Quan el disseny industrial va agafar 
l’arquitectura com a base pel disseny fet per als 
usuaris, tot va fer un salt molt alt cap al disseny com 
el coneixem ara.

A partir d’aquest moment va néixer una nova manera 
d’entendre el disseny, on s’entenia que la utilitat 
havia d’anar de la mà del plaer d’utilitzar el producte 
dissenyat. Si no era còmode, no era útil.

Es van crear noves tècniques i metodologies 
inspirades en aquest nou disseny i l’any 1955 es va 
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publicar el primer llibre sobre el disseny pensat per a 
usuaris, “Design for people” de Henry Dreyfuss. 

Dreyfuss va ser un dissenyador industrial que va 
marcar l’època en què va viure amb grans dissenys 
i remodelacions de productes que ja existien en el 
moment, adaptant-los als seus usuaris. Va ser la 
primera persona en veure el disseny com un procés 
que ajudava a centrar la producció en les persones.

Un dels seus models més importants va ser el telèfon 
model 500, que després de fer un estudi ergonòmic 
i antropomètric va adaptar el que fins a les hores era 
el telèfon que existia. La seva metodologia va ser 
molt similar a la que s’utilitza en aquests moments:
primer va estudiar com es fabricaven els telèfons, els 
seus mecanismes, com funcionaven i per què sabien 
creat d’aquesta manera.
Després va estudiar com la gent utilitzava els 
telèfons, com parlaven, què feien mentre parlaven,...
Finalment aplicava tot allò après per crear un nou 
telèfon que pogués funcionar igual que l’anterior, 
però que fos fàcil d’utilitzar i que permetés a l’usuari 
gaudir de l’experiència.

Gràcies a això, va crear un telèfon totalment nou amb 
una nova forma, tamany i proporció. Alguns aspectes 
com incloure un cable extensible com els que tenim 
ara en els telèfons fixes no s’havia vist mai fins aquell 
moment, o la forma i la mida de l’auricular es va 
adaptar amb referències de més de 2.000 cares 
perquè fós fàcil d’agafar i no es girés quan es pengés 
el telèfon.

Si en el punt d’inflexió entre el producte i l’usuari hi ha 
fricció, el disseny ha fallat. En canvi, si en aquest punt 
l’usuari està més segur, còmode i és més eficient, el 
disseny ha triomfat (Dreyfuss, 1955).

Durant aquesta mateixa època va aparèixer la 
segona generació d’ordinadors, màquines molt 
complicades d’utilitzar i d’entendre en aquell 
moment, que limitava molt el número de gent que el 
podia fer servir, però no va ser fins 30 anys més tard 
que en els anys 80 va esdevenir la plena expansió 
dels disseny centrats en l’usuari, que adaptaria els 
ordinadors fins a aconseguir el que coneixem ara.

Don Norman, cofundador de Nielsen Norman 
Group (empresa dedicada al disseny centrat en 
l’usuari) va ser el primer en utilitzar el terme “Sistema 

de Disseny centrat en l’usuari” en el 1983 a la 
primera conferencia SIGCHI dels factors humans 
dintre els sistemes tecnològics. Remarcava que 
aquest nou sistema de disseny centrat en l’usuari 
estava format per un marc de treball, investigació 
i desenvolupament (metodologia) pel disseny 
d’interfícies per a usuaris (Norman, 1983).

Norman va donar valor al mapa mental que tenim les 
persones per entendre com funcionaven aquestes 
interfícies i va distingir tres termes importants:
Model conceptual: depèn del dissenyador
Interfície: són les imatges que el sistema ofereix, com 
es presenta
Model mental: és el mapa que l’usuari té a la seva 
ment, que el guia per la interfície.

Perquè el disseny centrat en l’usuari funcioni, la 
imatge del sistema que ofereix la interfície ha de 
guiar l’usuari per crear un mapa mental que sigui 
compatible amb el model conceptual que crea el 
dissenyador.

Van començar a sorgir preguntes com “qui ho 
utilitzarà?”, “què vol aconseguir l’usuari navegant 
per la interfície” o “quina informació necessitarà per 
navegar?”.

A partir d’aquest moment, el disseny amb l’usuari 
com a centre, va passar a ser vist com una filosofia 
entre els dissenyadors, apuntant que no només 
es creaven productes o interfícies, sinó també 
experiència, que no podia anar separada de l’ús, el 
context i les necessitats de l’usuari.

Aquesta nova filosofia va lluitar contra d’altres que 
defensaven que el centre del disseny havia de ser 
l’empresa, el dissenyador, el contingut o inclús la 
tecnologia en si, fins que Aaron Louie va publicar el 
llibre Evolutionary Design en el 2009 on explicava 
que per crear un bon disseny era necessari tenir 
en compte tots aquests conceptes i que si en triem 
només un, el nostre disseny fracassarà (Louie, 2009).

En aquest punt, ja estava clar el procés que s’havia 
de seguir per aquesta filosofia de disseny, que 
se centrava en estudiar l’usuari, saber quines 
necessitats tenia i com actuava, proposar solucions 
i avaluar-les fins a aconseguir el producte final. A 
més, ja no consistia a preguntar a l’usuari quines eren 
les seves necessitats, sinó portar l’estudi a un nivell 
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següent per saber quines eren les seves necessitats 
encara que ni ells les sabessin. Moltes vegades 
si són els propis usuaris que especifiquen les 
necessitats que han de resoldre el nostre producte, 
aquest es converteix en difícil d’utilitzar i amb massa 
funcions que després no s’utilitzen suficient (Norman, 
2006). De la mateixa manera, l’avaluació final del 
producte també buscava quines solucions oferia 
a part de per les que estava dissenyat, és a dir, de 
quines altres maneres la gent podia utilitzar aquest 
nou producte per solucionar altres problemes o 
necessitats.

La cerca de donar més valor al producte fent-lo 
més versàtil va fer que es posés especial dedicació i 
temps a buscar una idea que fos suficientment bona 
per no perdre el temps. Si amb un sol producte pots 
solucionar quatre necessitats, perquè gastar temps 
fent-ne quatre? Si des d’un bon començament 
la idea que es proposa, soluciona el màxim de 
necessitats possibles, l’èxit estava gairebé assegurat.

Per tant, es va concloure la necessitat com a motor 
de conducta de l’usuari.
Les necessitats no només són un aspecte a tenir 
en compte dels usuaris que utilitzaran el producte, 
sinó que els propis dissenyadors podem crear 
noves necessitats (Waerns Cañas, 2001), o potser 
donar unes solucions que els usuaris prefereixen 
utilitzar per a altres necessitats. Quan dissenyem un 
producte hem de ser conscients de la necessitat que 
volem resoldre, perquè si intentem resoldre’n massa, 
el producte es converteix en complicat d’utilitzar, i 
finalment deixa de ser útil.
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Design Thinking
Tim Brown, dissenyador, professor i CEO de 
l’empresa Ideo publica en el 2008 un article sobre la 
seva metodologia, Design Thinking. En aquest article 
explica que el més important per entendre el disseny  
són les persones, i poder-te posar en el seu lloc és el 
que et converteix en un bon dissenyador.

Brown explica que Design Thinking és un procés el 
qual es centre en l’usuari, donant-li la total llibertat 
de creació. A més, parla de projectes col·lectius, on 
no només hi ha una ment pensant, i on explorar és 
el dia a dia de tot l’equip. Exposa que cada membre 
té un paper fonamental dintre del procés i que és 
important destacar l’autonomia de cada dissenyador, 
però sempre amb un objectiu comú a assolir de 
manera conjunta.

Els dissenys de Brown buscan la durabilitat i 
l’estabilitat, poden crear experiències que facin la vida 
més fàcil als diferents usuaris, fent-nos les preguntes 
correctes per a cada projecte. Tractar cada projecte 
amb l’exclusivitat de ser únic, fa que el resultat de tot 
l’equip assoleixi el brief demanat.

Aquesta metodologia està composada per cinc 
apartats o fases, dos centrats en la investigació de 
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l’usuari, i tres de prototipatge, prova i error, buscant 
solucions a totes les oportunitats que el projecte 
proposa.

En aquesta primera part s’investiga l’usuari (Brown, 
2008). Com a dissenyadors ens hem de posar a 
la seva pell, viure i experimentar el mateix que ells 
i veure les diferents oportunitats que el projecte 
proposa. Moltes vegades no és només qüestió de 
veure les parts bones i les dolentes, sinó d’anar més 
enllà i buscar aquelles preguntes que poden fer que 
el projecte passi de bo a brillant.

Un cop tenim aquesta investigació feta, necessitem 
detectar i ordenar aquelles oportunitats que 
destaquen del projecte totes aquelles peces 
del puzle que podem afegir o treure per crear la 
imatge que interessa. Probablement no totes les 
opcions seran vàlides o possibles, però la feina del 
dissenyador en aquest segon punt és saber distingir 
quines són les idònies pel projecte.

En aquest punt serà important posar les experiències 
de tot l’equip i dels diferents usuaris en comú, veure 
quins són els punts forts i descartar els que no es 
puguin adaptar.

Buscar patrons de conducta ajudarà que l’usuari 
estigui representant al màxim, sempre des de la visió 
del conjunt i de l’equip.

Passem a la tercera fase, on es generaran el màxim 
nombre d’idees i solucions a les oportunitats 
destacades en la fase anterior (Brown, 2008).

Les pluges d’idees no poden fer-se sense uns 
antecedents estudiats i ordenats amb cura. Com 
s’ha comentat abans, aquesta metodologia tracta 
cada projecte com a un individual, amb cura i 
respecte perquè pugui florir.

La creació de prototips és una de les vies més 
exactes per entendre si la solució presentada 
és viable, funcional i adaptable als usuaris que 
l’utilitzaran. El prototip s’ha de fer perquè, si alguna 
part del procés o del mecanisme ha de fallar, s’ha de 
veure en aquest moment. S’han d’agafar les diferents 
idees amb més potencial per funcionar i fer-les 
tangibles. D’aquesta manera es podran descartar o 
detectar els punts de millora de totes elles.

Finalment el prototip s’ha de testejar, s’ha de fer 
participar a l’usuari i que ell aporti un feedback per 
fer noves millores. Aquest últim apartat és un procés 
de prova i error per detectar totes les millores que es 
puguin fer.

Brown parla sempre de la importància de la prova i 
l’error, de l’enfocament cap a la persona o l’usuari que 
utilitzarà el prototip que finalment es convertirà en 
l’objecte de disseny. També parla que un disseny mai 
està complet i que sempre es poden trobar noves 
millores i adaptacions ja que l’usuari és canviant i, per 
tant, les seves experiències també.

Aquests tres punts van ser, per mi, els claus per 
decantar-me cap al Design Thinking. Per un costat 
el procés de prova i error permetia ser molt pràctic, 
donar forma ràpidament a allò que teníem en el cap, i 
anar-lo millorant de mica en mica. Per un altre costat, 
creiem que una app ha d’estar enfocada en l’usuari, 
que és qui l’utilitzarà. Les apps no són naturals, sinó 
que les hem creat nosaltres, i els hem de donar la 
forma adient perquè les persones les utilitzin. Es 
nota molt quan una plataforma ha estat creada per 
a l’usuari i quan no. Finalment, els que ens va fer 
acabar-nos de decantar cap aquest camí és el fet 
que sempre es pot millorar, sempre es pot créixer 
i no ha de ser un treball que comencem i acabem, 
sinó que amb l’equip adient, el podem portar tan lluny 
com vulguem.
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Nathan Barry, escriptor del llibre The App Design 
Handbook exposa totes aquelles coses que s’han 
de tenir en compte a l’hora de crear una app. Explica 
que un dels factors que faran que l’app sigui un èxit 
és la idea. De fet, segons ell, ja hi ha massa apps 
sense una bona idea i si no parteixen d’una bona 
base, torna enrere i pensa en una idea que sí que 
pugui destacar (Barry, 2012).

Barry exposa que un cop tens la idea, és important 
fer-te les següents preguntes:
Utilitzaràs l’app cada dia?
Hi ha apps semblants que ja siguin conegudes?
Els teus amics ho comprarien?

Amb aquestes tres preguntes hauries de tenir 
suficient per testejar la teva idea i saber fins a quin 
punt es rentable. Si en els tres casos la resposta és 
negativa, busca un altre camí. D’aquesta manera pots 
descartar idees sense perdre massa temps, fent una 
part d’investigació no massa profunda.

Constantment es compara Android amb IOS i, tant 
si creem l’app amb un o amb l’altre, hem de tenir en 
compte diversos elements com les dimensions o l’ús 
del dispositiu que s’utilitza per poder crear una bona 
app.

Disseny d’apps
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Independentment de com la vulguem fer, una app 
disposa d’elements interacitius com botons, un 
menú, un arxiu d’infomració,... i hem de ser concients 
del pes que això comporta. Des d’una app per veure 
els quilòmetres o les passes que has fet durant el dia 
a una plataforma com Facebook o Instagram, totes 
necessiten uns elements que s’han de tractar com 
a imprescindibles perquè l’app pugui funcionar. Un 
petit error en aquestes parts farà que la nostra app 
no sigui vàlida.

A més, dintre d’aquests detalls, Barry parla de la 
imatge que donen les textures i les formes de l’app. 
Posa l’exemple d’app per gravar audios de IOS, on 
simplement apareix un micròfon amb molts detalls 
de textures i formes, i una galeria on pots escoltar tot 
el que has gravat. Barry diu que al buscar la similitud 
amb el món real s’aconsegueix una bona experiència 
d’usuari, és més, que si no fos així, l’app no tindria 
l’impacte actual i probablement, seria més dificil 
d’utilitzar.

Que una app sigui intuïtiva i que l’usuari no hagi de 
pensar com utilitzar-la és la clau per a qualsevol app 
(Barry, 2012). Els elements i detalls que formen l’app 
no s’han de percebre, han d’entrar dintre la normalitat 
tant del funcionament com de l’ús de la nostra 
app. Des de textures a cantonades arrodonides, 
ombrejats, tipografies o espais lliures d’informació per 
facilitar la lectura, faran que els usuaris que utilitzin 
l’app en puguin treure rendiment i tornin a utilitzar-la 
en un futur.
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Quan treballes amb una marca és important 
determinar què vols que la gent pensi quan pensa 
amb la marca. 
Una marca en si mateixa no té colors, personalitat 
o objectius, i és el branding el que fa de la marca, la 
marca. El branding va molt més enllà de la tipografia 
que s’utilitza, els colors, o inclús el logo o el to de veu, 
és la representació emocional de la marca i tot el que 
en pot tenir relació. 
 
Treballar amb branding és com tenir un llenç en 
blanc que ha de ser pintat d’emocions i expectatives 
que, al cap i a la fi, és el que l’usuari busca trobar. 
Per què comprem la roba que comprem? Què 
demostren els colors que portem, el tall de cabell o 
inclús el cotxe? Tots treballem amb branding perquè 
tots som els nostres propis projectes de disseny. 
 
Com a dissenyadors, tenim un seguit de 
metodologies, instruccions i significats per poder 
modular la marca com nosaltres la volem. Sabem 
que utilitzar una tipografia sans-serif permetrà al 
lector distingir millor el text, que el color blau aporta 
seguretat, tranquil·litat i confiança i, en canvi, el color 
taronja transmet valentia, simpatia i èxit. 
 

Branding
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Lain García Calvo, escriptor i campió de natació español 
parla de com va crear ell la seva identitat -o marca- per 
poder superar les proves amb les que es trobava. Calvo 
diu: “Per a mi, una marca són totes les associacions 
que fan les persones quant a pensament i emocions” 
(Calvo, 2017). És a dir, el que fa que una marca sigui 
una marca és el que cada usuari associa a la mateixa. 
 
Per treballar el branding hi ha normes no escrites, 
quasi tan importants com les que les personalitats 
més conegudes del disseny de marca exposen. La 
norma del 60-30-10 és una de les més conegudes, 
però sens dubte, la més important és conèixer l’usuari 
que vols que et segueixi. Tothom tindrà la seva opinió 
sobre la marca i ho associaciarà més o menys als teus 
interessos, però el que interessa realment a una marca 
és que els usuaris a qui es volen dirigir entenguin el que 
es vol transmetre. 
 
Durant la història del branding i la publicitat, que són 
companys íntims dintre d’una empresa, han existit 
grans errades per no saber entendre el branding 
en si com una font de comunicació. És per això que 
és imporant investigar sobre els errors comesos 
per marques conegudes al traduir o intentar vendre 
el producte a nous usuaris amb noves cultures, 
pensaments i associacions. 
 
Matt Haig va treure en el 2003 el llibre Brand Failures, 
que exposava alguns dels errors més grans que 
marques com Kellogg’s, Toyota o Danone han patit al 
llarg de la seva carrera per no saber adaptar la seva 
marca a les noves cultures. 
 
El branding en si no és més que una equació entre el 
que vols transmetre, per com els teus usuaris -o target- 
ho associen, és igual a la teva marca. 
 
Per posar un exemple, si jo vull vendre una canyeta 
de refresc natural, biodegradable i sostenible, utilitzaré 
tipografies arrodonides, colors que parlen de natura, 
com el verd o el marró i no carregaré la imatge 
publicitària amb més productes, sinó que la meva 
marca serà sincera, respectuosa, com si el target fos el 
mateix medi ambient. Els usuaris a qui jo em dirigeixo 
seran persones que ja cuiden el medi, busquen la 
frescor, els productes naturals, allò que té vida i els 
espais oberts. Si jo omplo la meva marca d’imatges de 
productes, molts colors, la tipografia molt marcada... 
aquests usuàris no ho associaran als termes que jo 
busco. 
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Com a persones, sempre hem buscat omplir els 
buits, que no quedi cap espai per ocupar. Potser és 
perque ens pensem que és la millor forma de donar 
valor al nostre producte, o que estem explotant totes 
les opcions que el medi ens ofereix, però durant el 
últims anys s’ha demostrat que la simplicitat és una 
qualitat bàsica per a les interfícies.

D’alguna manera, fins ara es buscava destacar sobre 
altres webs similars al nostre afegint informació i 
indirectament més difícil. Amb aquesta simplicitat es 
busca diferenciar-se de la resta oferint minimitzar la 
càrrega visual i cognitiva de l’usuari.

La dificultat d’ús d’una pàgina web o una app 
està directament relacionada amb el número de 
funcions i com facilitem el seu ús en els gràfics i en 
la seva estructura, perquè responguin als objectius 
immediats dels usuaris.

Un dels principals problemes d’ús apareix quan 
un sol element pot oferir vàries opcions. Això 
desconcerta l’usuari que haurà de fer un esforç per 
entendre la interfície. Com a norma general, si no 
utilitzem cap element sense una funció determinada, 
haurem reduït la complicació del lloc web a un nivell 
òptim.

Simplicitat
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De totes maneres, no hem de pensar que simplicitat 
és sinònim d’usabilitat (Nielsen, 2006). La simplicitat 
en si és el procés orientat a facilitar l’ús del producte 
d’una manera visual mitjançant la “desconstrucció”, 
un anàlisi que ens permetrà reduir la complexitat de 
la interfície sense haver de prescindir dels elements 
necessaris. El nostre objectiu final no es la simplicitat, 
sinó la reducció de la frustració de l’usuari a l’hora 
d’utilitzar la nostra app.

La desconstrucció és l’anàlisi que busca les 
ambigüitats, contradiccions i elements innecessaris, 
i està defensada per molts autors i dissenyadors 
com a manera de trencar amb el model heretat de la 
cultura impresa.

Amb la desconstrucció es pot arribar a una 
exploració de la forma, la funció i la utilitat de tots 
els elements que componen cada pantalla de l’app. 
Es poden utilitzar tècniques per reduir el número 
d’elements no rellevants dintre la interfície. De totes 
maneres, no podem oblidar mai que qui té l’última 
paraula i el poder de decisió, sempre serà el mateix 
usuari, ja que són ells qui utilitzaran el producte i qui 
buscquen dominar la complexitat que nosaltres hem 
creat. És per això que nosaltres buscarem sempre 
metodologies que es centrin en l’usuari. 

Quan busquem reduir els elements de la pantalla, 
sempre s’haurà de plantejar des de la funcionalitat. 
Això no vol dir que totes les parts que no són 
necessàries han de ser eliminades, sinó modificades. 
Aquí també entra en joc la seva presència, és a dir, 
l’aspecte, forma, mida, colors,... per poder disminuir 
la seva jerarquia visual i donar més importància a 
altres elements. Si, per exemple, volem donar molta 
visibilitat a un element, la part central de la pantalla 
és un bon lloc on ubicar-lo. De la mateixa manera, 
la part inferior és la que menys crida l’atenció de 
l’usuari.

Res pot provenir del no-res (Parmènides, s. V aC) 
és una frase que s’ha utilitzat en molts àmbits, com 
la filosofia o la literatura, i ara també li podem donar 
sentit amb el disseny. Molts autors han fet ressò 
d’aquesta frase tan coneguda, implicant que tot està 
predisposat a la nostra pantalla perquè està dotat de 
significat i importància, i si no en té, no existeix.

Moltes de les pantalles que utilitzem,disposen de 
contingut i serveis que poques vegades donem 

importància. Sabem què podem aconseguir amb 
la pantalla que en aquest moment estem utilitzant 
i que sempre ens ha funcionat, així que ometem o 
descartem totes aquelles parts que desconeixem, 
ja que ens obliga a dedicar-hi massa temps per 
apendre el seu funcionament.



MARC ANALÍTIC
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Anàlisi inicial
Per iniciar aquest anàlisi vam escollir més de 30 
aplicacions que vam creure necessàries per l’estudi 
i el funcionament de MONDO. Aquestes aplicacions 
van ser escollides pel seu format, la seva ideologia, 
funcionament, estrucura, utilitat i usabilitat.

Classifiquem les apps estudiades en tres grans 
grups per determinar què ens interessa de cada una 
d’elles:
 Compartim conceptes, com buscador de 
viatges: Ryanair, Vueling, Skyscanner o Weroad.
 Bases de funcionalitat, estètica i experiència 
d’usuari, estratègia perquè s’entengui a l’hora de ser 
utilitzada: Badi, Meetup, o Wallapop.
 Resolució de problemes com la confiança o 
la seguretat: Blablacar, Couchsurfing, Spotahome, o 
Badi.

Gràcies a aquesta classificació podem determinar 
algunes conductes similars entre les apps, i actuar en 
conseqüència en el disseny de la nostra.

Per cada un dels tres apartats, ens farem unes 
preguntes segons la seva classificació, i les 
respondrem per cada una de les apps que hem 
escollit.

En cada cas hem avaluat missatges diferents, to de 
veu, colors, formes de comunicació, logos...
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Anàlisi dels conceptes
En aquest apartat, ens enfoquem sobretot en les 
apps de viatges, que et permeten buscar vols, hotels 
i rutes, entre d’altres, per veure la distribució de les 
seves pantalles, i què ens poden aportar a nosaltres. 

Les preguntes que ens fem són:
 1. Quina és la informació necessària per a la 
creació d’un viatge?
 2. Com es disposa la informació tant de 
l’usuari com el del lloc de destí?
 3. Quines són les pantallas sense les quals 
l’app no podria funcionar?

RYANAIR

 1. Des de la pantalla d’inici està molt clar 
on has danar per buscar vols, et demana d’on vols 
agafar el vol i cap a on vols anar, les dates i quantes 
persones viatgen. Nómes amb això ja et fa una cerca 
dels viatges disponibles.

 2. Com a usuari pots tenir el teu compte, 
veure els viatges que has fet i els que tens 
programats, el boarding pass i inclús et dona la opció 
de descarregar-te la revista que trobaràs a l’avió.
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 3. Clarament, la pantalla principal és com 
un expositor on trobaràs informació molt general 
dels viatges, ofertes, anuncis... Aquesta és una 
pantalla necessària però no fonamental pel seu 
funcionament.

L’app no disposa de gaires pantallas, és senzill 
navegar ja que té un menú amb tres opcions, i pots 
entrar al teu compte des en qualsevol moment.

La pantalla on esculls els vols i els seus filtres (data, 
lloc, persones...) és bàsica i la principal de l’app. 
La segona més important és la de l’usuari, on pots 
trobar el boarding pass i més informació sobre el 
viatge pendent.

La pantalla principal et dona infomació més 
irrellevant, com ara on trobar pàrquing, ajuda per 
llogar un cotxe, buscar un hotel...

VUELING

 1. La pantalla principal de Vueling és molt 
similar a la de Ryanair, et dona informació sobre la 
companyia i ofertes, però en aquest cas, directament 
et dona l’opció de buscar els vols. Et demana origen 
i destí, les dates en què vols viatjar i la quantitat de 
persones. Aquí et deixa especificar si ets resident o 
família nombrosa des d’un inici, per poder veure els 
preus amb els descomptes aplicats.

 2. Des de qualsevol lloc pots accedir al teu 
compte, igual que amb Ryanair, des d’una icona 
a dalt a la dreta. El menú inferior disposa de cinc 
destinacions: la pantalla principal on buscar vols, les 
teves reserves, la teva informació sobre check-in 
(que pots fer directament des de l’app), informació 
sobre els teus vols i “més”, un apartat on et dona 
informació addicional sobre hotels, assistència de 
viatges, ofertes que et poden interessar i contacte 
amb la companyia.

3. Està clar que l’app podria funcionar només amb 
la primera pantalla, aquí trobes pràcticament tota la 
informació que necessites, tot i que, personalment, 
crec que la pantalla de check-in és molt interessant i 
còmode per als usuaris.

SKYSCANNER

1. Dés d’un inici et pregunta què vas a buscar, si vols, 
hotels o cotxes (similar a Ryanair), però després 
et dona molta informació sobre diferents estils de 
viatges. Et classifica els viatges que disposa segons 
el mes en què pots viatjar, et dona la possibilitat de 
rebre informació de com viatjar i prediccions de 
preus, i et deixa buscar directament el viatge que 
vols amb el seu buscador. En aquest cas, el seu 
menú disposa de quatre apartats: la pantalla inicial, 
l’explorador (on t’ofereix diferents classificacions 
de viatges perquè busquis segons el que més 
t’interessi), els teus viatges i el teu perfil. 

 2. El perfil et demana molt poca informació 
personal, i des d’aquí et deixa canviar la configuració 
de l’app, tractar els pagaments que fas i et dona 
assistència en cas que la necessitis.

A més, té un apartat on parla de Skycanner, de com 
col·laboren amb el món i de perquè està bé que els 
escullis a ells per viatjar.

La pantalla d’Explora és interessant ja que et deixa 
buscar amb molta facilitat i molt visualment el que 
vols sense massa filtres. I si ja saps on anar, també et 
permet buscar el lloc directament. Sempre t’ordena 
els llocs per preu, de manera que saps que com més 
baixes, més car és.

 3. La pantalla més important és la d’“Explorar” 
on trobes tota la informació dels viatges i pots 
programar el teu. Les altres pantallas estan de més 
a més i et donen informació addicional que pots 
utilitzar, però sense les quals també podries muntar el 
teu viatge. 

WEROAD

Weroad és una pàgina web que ofereix petits 
viatges ja programats i tancats per fer amb gent 
desconeguda. Aquests viatges consten de trajecte, 
estada, excursions i altres, ja amb un preu fixat i 
tancat.
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 1. Aquí tu no crees el viatge, sinó que esculls 
dins les possibilitats que ells ofereixen. Segons el 
dia i el lloc on vols anar, t’ofereixen el pack complet. 
T’indiquen amb percentatges quin tipus de viatge és, 
perquè puguis escollir el que més s’adapti a tu.

 2. Només entrar al web, tens un buscador on 
cal indicar el lloc i la data del viatge, i si baixes més a 
baix, tens diferents classificacions i ofertes de viatges. 

En el menú superior, trobem una explicació important 
de com funciona, FAQ, informació sobre les edats 
dels viatgers i accés al teu perfil.

A més, a dintre de cada viatge, trobem molta 
informació, des de recorregut, fins a on van destinats 
els diners del preu, els coordinadors que hi ha o 
informació sobre aspectes que s’han de tenir en 
compte (per exemple, si necessites vacunes per anar 
al lloc on has d’anar).

3. La pantalla del buscador (Inicial) és fonamental, 
però no et dona massa informació sobre el que hi ha. 
Els viatges estan ordenats per data, estaria bé poder-
ho ordenar per lloc o per preu, i seria interessant 
veure un mapa i que poguéssim seleccionar la zona 
on ens agradaria anar directament.
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Anàlisi de funcionaments
Volem analitzar el funcionament de les apps com 
a usuaris, no com a dissenyadors, i busquem 
quins aspectes ens ajuden a entendre millor el 
funcionament de l’app.

Les preguntes que ens fem són:
 1. Quins elements ens ajuden a entendre el 
funcionament de l’app?
 2. Com afecta el format de l’app a l’hora 
d’utilitzar-la?

BADI

 1. Badi és una app molt clara, que utilitza 
moltes icones per saber de què es parla. 

Classifica les habitacions en barris, zones i ciutats i 
en totes et permet veure amb títols grans i remarcats 
del lloc de què parla.

 2. L’app és simple, molt de blanc i gris amb les 
lletres remarcadas amb Black i en contrast amb les 
imatges que ofereix. Al ser tan blanca, tots els colors 
i la lletra destacquen i és fàcil trobar el que busques. 
Aquest tipus de visualització també la trobem a altres 
aplicacions com ara Skyscanner.
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El menú et et permet anar a la pantalla d’inici, a la 
missatgeria i al teu perfil, on hi ha tota la informació 
sobre la teva personalitat per trobar persones que 
puguin encaixar amb tu.

MEETUP

 1. Meetup té força més informació sobre els 
plans de què disposa, i més lletra a l’inici. Et dona 
informació però a primer cop d’ull no saps què pots 
fer. Uitlitza icones a l’inici, així com il·lustracions per 
explicar-te el principal procés de l’app. Pregunta 
quins són els teus gustos per després poder-te 
donar directament les activitats que encaixen amb tu.

 2. L’app està dividida en la pantalla principal, 
buscador, notificacions i missatgeria, però el format 
de les diferents parts no és del mateix estil. Gairebé 
et podries pensar que són apps diferents.

WALLAPOP

 1. La pantalla principal de Wallapop et 
dona tota la informació que necessites. A dalt de 
tot tens un busador, seguit d’algunes categories 
de productes, productes destacats, normalment 
relacionats amb recerces anteriors, i a baix un botó 
per vendre un producte.

Com Badi, utilitza moltes fotos amb el fons blanc i les 
lletres rodones i negres perquè destaquin. El menú 
està a la part superior esquerra, de manera que et 
permet utilitzar tota la pantalla com a espai útil i a 
l’obrir el menú et dona més opcions com enviaments, 
notificacions, ajuda, articles...

 2. El format de l’app és també similar al de 
Badi, molt clar i destacant el que més interessa 
a l’usuari. Tot i que, a diferència de Badi (tot molt 
estètic i amb fotos escollides especialment), és un 
format “menys controlat” ja que totes les imatges 
que apareixen a l’app són d’usuaris particulars, de 
manera que no hi ha cap filtre directe sobre elles.
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Anàlisi de resolució 
de problemes

Durant el procés de creació, ens hem trobat amb 
alguns problemes que l’usuari podia experimentar 
a l’hora d’utilitzar l’app, no funcionalment sinó com a 
persona individual. 

Alguns d’aquests problemes poden ser la confiança i 
seguretat amb la persona amb qui connectes, temes 
legals sobre menors, edat, o problemes que poden 
esdevenir de trobades a partir del nostre portal.

Les nostres preguntes són:
 1. Quina informació demanen als usuaris per 
oferir seguretat?
 2. Quins mètodes utilitzen per proporcionar 
confiança entre usuaris?
 3. Com classifiquen i ensenyen aquestes 
parts més conflictive?

BLABLACAR

 1. Quan tu et registres, demanen edat, 
telèfon i correu electrònic, quatre aspectes sobre 
què t’agrada quan viatges (si t’agrada que et donin 
conversa, que posin música, que portin mascotes o 
si fumen al cotxe) i informació sobre el teu vehicle.
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A més, et demanen que donis la teva opinió sobre els 
passatgers del cotxe una vegada has fet el viatge.

 2. Blablacar demana opinions i puntuació 
als seus usuaris, tant del viatge com de l’usuari que 
l’ha publicat, pots puntuar-lo i deixar un comentari. 
Aquestes puntuacions i comentaris són publics 
per a tots els usuaris, i permeten que abans de 
quedar sàpigues com han anat els viatges en altres 
ocasions.

 3. La puntuació es fa amb estrelles, seguit 
del comentari i finalment la pregunta de si tornaries 
a viatjar amb aquella persona. Tant si ets conductor 
com si ets acompanyant, tens a opció de puntuar i 
l’app t’ho demana en vàries ocasions per aconseguir 
el màxim de reviews.

SPOTAHOME o UNIPLACE

Aquestes són dues webs per buscar pis a la 
distància, que després de ser web durant uns anys, 
es van convertir en apps. Tenen un personal que va 
a les cases publicades i fa un tour en vídeo, fotos i tot 
tipus d’explicacions perquè puguis escollir on vols 
viure sense haver de veure la casa (perfecte quan 
vas d’Erasmus o quan canvies de ciutat).

 1. Aquí no demanen massa informació a 
l’usuari, ja que fins que no vas a viure allà no pots 
opinar i el que fan és certificar a la persona que viu 
en el pis, de manera que tu, sense anar-hi, saps que 
existeix, quines preferències té, de quines facilitats 
disposa la casa, entre d’altres.

 2. El vídeo és clau per poder confiar en 
l’usuari, ja que de fet tu pagues amb antelació. De 
fet, fan que la confiança recaigui en la pròpia app i no 
en els usuaris, de manera que tu mires si és la propia 
plataforma qui aprova l’usuari que està publicant 
l’habitació.

 3. Des de la pantalla d’inici t’expliquen el 
seu funcionament, què has de tenir en compte i ells 
s’encarreguen dels pagaments, el contracte i tot allò 
necessari.

TINDER

 1. Tinder agafa la informació que tu tens 
disponible dintre del teu compte de Facebook (FB) 

per crear tot el teu perfil: fotos, informació personal, 
edat, gustos... i a tu et permet enllaçar Instagram (IG), 
posar alguna frase descriptiva i escollir algunes fotos, 
si les que ha agafat de FB no t’agraden. Després, 
simplement poses la distància màxima a la qual vols 
que les persones estiguin i busca tothom que entri 
dintre del radi. 

Tinder et permet veure si coneixeu gent en comú 
coincidint amb els amics de FB, però no et dona cap 
mena de seguretat o confiança entre usuaris.

 2. Tinder no dona peu a una confiança 
més enllà de la que dona el chat i les fotos que els 
usuaris pengen, ja que només et deixa accedir al 
compte d’IG. No dona cognom i tota la informació és 
extreta d’altres fonts, de manera que si quan et vas 
crear Facebook vas posar una informació o un nom 
diferents, són els que utilitzarà.

 3. En el perfil de cada usuari, t’ofereix el nom i 
l’edat, així com algunes fotos i etiquetes que teniu en 
comú (també extretes de FB).

** Vull comentar que Tinder ha aconseguit tenir un 
lloc en els telèfons de millions de persones, gràcies a 
la confiança cega que moltes vegades tenim, com a 
comunitat, en els altres, i simplement s’ha cobert les 
esquenes amb la polítiques d’empresa conforme ells 
no es fan responsables de problemes que puguin 
sorgir.

Aquest últim punt és important i s’haurà 
d’implementar a la nostra app.**
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Anàlisi general
Trobem interessant com a la web de Weroad, 
que es dedica a organitzar grups per fer viatges 
conjuntament amb uns coordinadors que dirigeixen 
tot el viatge, divideixen els grups per edats i donen 
un seguit d’etiquetes com cultura, aventura i natura, 
relax... perquè puguis veure quina classe de viatge 
és. A més, et donen el recorregut, el preu final i les 
dates ja establertes.

Blablacar o la web de Couchsurfing, que es troben 
en una situació semblant a la nostra amb el problema 
de la confiança entre els usuaris, han trobat la 
manera de solucionar-ho donant l’opció de puntuar 
els usuaris que participen en el viatge amb estrelles. 
D’aquesta manera quan un usuari decideix viatjar 
amb un altre, pot veure les opinions i les puntuacions 
que li han donat els altres usuaris.

Hi ha webs com Uniplace o Spotahome que, tot i que 
no ens interessen pel seu mercat específic, també 
es troben amb la dificultat de la desconfiança i van 
aplicar vídeos i usuaris confirmats a les diferents 
cases que visitaven. Aquest punt també ens pot 
interessar com a projecte, el fet que per part de 
MONDO es pugui confirmar que els usuaris com el 
que indiquen en el seu perfil són verídics.
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El Tenedor, TripAdvisor i algunes apps més d’aquests 
estil reben tota la informació dels seus usuaris a 
l’hora de promocionar i recomanar llocs on anar o 
visitar. Aquesta idea de la participació dels usuaris 
a l’hora de donar la seva opinió sobre el que ells 
mateixos han experimentat, ens sembla molt 
interessant i també es pot aplicar a la nostra app. 
Això dona més crèdit a la informació que aporta 
l’app, més bona experiència als usuaris viatgers i 
l’oportunitat de participar directament en aquesta 
comunitat de viatgers.

D’aquesta manera, ja no només agafem el que 
trobem interessant de cada pantalla, sinó que potser 
ens atreuen conceptes, utilitats i maneres d’actuar 
que han desenvolupat en altres coses, per així 
després, adaptar-les al nostre propi funcionament.



MARC 
METODOLÒGIC
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Seguiment 
de la metodologia

El nostre marc metodològic segueix bastant la 
idea principal del Design Thinking que hem estat 
treballant durant tot el projecte.

Dividim aquest projecte en sis grans fases que 
assolim una rere l’altre, i després una més, que seria 
la creació de la memòria en si, que aniria entre mig 
de cada una d’aquestes fases.

El que ha fet la memòria ha sigut deixar-me 
ordenar les meves idees i poder donar cada fase 
per acabada quan li havia donat el seu espai dins 
d’aquesta.
Aquestes sis fase són:
 Ideació
 Investigació
 Treball de camp
 Prototipatge
 Branding
 Equip humà



       39
IDEACIÓ

Inicialment vam començar per decidir cap a quin 
camp de treball ens volíem dirigir, el món audiovisual 
i multimèdia està ple de possibilitats de creació. No 
va ser massa difícill trobar el món de les apps, molt a 
la mà de tothom, realment interessant i en constant 
creixement.

Un cop vam saber cap a on enfocar-nos, vam 
començar a pensar quin tipus d’apps utilitzàvem i 
perquè les utilitzàvem. Està clar que ara hi ha apps 
per a totes les coses que vulguis fer, així que no era 
qüestió de trobar alguna cosa que no existís, sinó 
alguna cosa que es pogués millorar.

Com a dissenyadora, el primer en què vaig pensar va 
ser en alguna cosa que m’ajudés en el meu camp de 
treball, buscador de colors o alguna mena de xarxes 
socials entre dissenyadors. Ambdues coses estan ja 
creades, i vam veure que no podíem pensar com a 
disenyadors, sinó com a persones. Què vull fer quan 
tinc vacances? O quan acabi la carrera? 

Viatjar. Viatjar sempre ha sigut la resposta a moltes 
preguntes al llarg de la meva vida, i estic segura que 
al llarg de moltes altres vides també. És realment una 
pena que hi hagi tanta gent que vulgui fer-ho i no 
pugui per falta de temps, diners o acompanyants. 

La meva app havia de solucionar un d’aquests 
obstacles per ajudar-me a mi i a totes aquestes 
persones que volen viatjar i no poden, a descobrir 
món, obrir les ales i aventurar-se alla on cada avió, 
cotxe, tren o bicicleta els porti.

Estava clar que el temps no el podia regalar, i 
els diners tampoc, així que la idea va venir sola... 
Crearem una comunitat on la gent es busca per 
viatjar al voltant del món.

INVESTIGACIÓ

Comença la investigació sobre metodologies, estils 
de treball, tipus de dissenys, diferents tipus de llibres: 
des de viatges, guies de creació d’apps, d’estils de 
vida que convidaven a viatjar,...

Una de les part més interessants d’aquesta fase va 
ser que cada dia mirava diferents xerrades de TED 
Talks, on es parlava d’alguna cosa relacionada amb 

el tema que ens ocupa. Sempre m’han semblat 
interessants, però ara ja m’he aficionat i és una cosa 
que no he deixat de fer.

Aquesta investigació em va ajudar a profunditzar 
més en la idea principal. Estava bé, però s’havia 
d’acotar per poder-la fer més viable i funcional. 

Des de sempre m’ha agradat el collage, i volia aportar 
això en l’equip i el projecte, així que volia buscar 
maneres de fer un collage de diferents aspectes que 
poden ser interessant per viatjar, diferents maneres 
d’exposar-ho i diferents objectius a l’hora d’entrar a 
l’app, però amb la finalitat de conèixer gent per viatjar 
i viure noves experiències.

TREBALL DE CAMP

Per fer aquest collage ja tenia una idea força exacte 
del que buscava, però em vaig adonar el benefici del 
dubte i em vaig descarregar més de 30 apps amb 
aspectes que podien ser similars o d’interès per a 
la meva applicació, ja fos per format, funcionalitat, 
objectiu...

Les vaig utilitzar totes, vaig fer-me comptes, i em 
vaig fixar en els colors que utilitzaven, com eren 
les tipografies (les quals tenien moltes similituds) i 
diferents aspectes de com tractaven la informació 
que rebien i que donaven.

Les xarxes socials són un món diferent a la resta 
d’apps, i jo no sabia si la meva app acabaria sent una 
mena de xarxes socials, però no les volia descartar 
definitivament, així que també me les vaig mirar, però 
des d’una altra perspectiva.

Vaig crear un qüestionari en espanyol i en anglès 
que vaig enviar per tot el món i en una setmana vaig 
aconseguir 180 respostes, que em van donar peu a 
treure un seguit de conclusions sobre el meu target 
principal i que, efectivament, la gent té els mateixos 
problemes que jo a l’hora de viatjar: temps, diners i 
acompanyants.

Aquest fet va reafirmar molt la meva teoria de l’app 
per conèixer gent amb qui viatjar i, tot i que seguia 
havent-hi molta gent amb aquesta por al cos de 
la desconfiança, si Tinder i Couchsurfing podien 
funcionar i treure la por a tot allò desconegut, 
nosaltres també podem.
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En aquest punt també ens vam començar a llegir 
una guia sobre la creació d’apps de Nathan Barry, on 
parla de quins criteris s’havien de seguir, els passos 
a donar, i altres aspectes. Aquest llibre va anar molt 
bé per posicionar-me dins el món de la creació 
en primera persona, em va donar una mica de 
perspectiva de tot el que s’havia de tenir en compte 
i de les diferents parts per les quals havia passat el 
disseny d’apps. Aquest va ser el punt on vaig veure 
clar que per començar a parlar amb propietat de 
la meva app, havia de decidir amb quin sistema 
operatiu volia tractar i per què.

PROTOTIPATGE

Aquesta ha estat una de les fases més divertides, 
entretingudes i interessants de tot el projecte sense 
cap dubte. Després de tota la investgació, va arribar 
el moment de posar totes les meves idees sobre la 
taula, començar a pendre decisions i a donar forma, 
cara i ulls a la meva app.

Sabia que en un primer prototip no es poden 
posar totes les peces que vols, però jo volia anar 
tranquil·lament, fer bé cada fase i entendre el 
funcionament i el per què de les coses que decidia. 
Va ser una mica com si l’app i jo aprenguéssim a la 
vegada.

El primer prototip va tardar força en crear-se, ja que 
primer es van fer les pantalles principals, després 
alguns flowcharts per fer diferents funcions i després 
es va crear el prototip en si amb cada una de les 
pantalletes que el feien interactiu.

Un cop tot preparat, vam convidar a cinc persones, 
entre les quals es troben un director de màrqueting 
i comunicació i un publicista, perquè provessin la 
nostra app i ens expliquessin com l’havien sentit, si 
s’entenia, quins eren els pensaments que tenien al 
respecte, què canviarien...

A cada un d’aquests participants, se’ls va fer firmar 
un document de confidencialitat i se’ls va gravar 
durant la sessió de testeig, per poder repassar 
després tot el que havien anat dient.

Finalment es va recollir tota aquesta informació i es 
van buscar els patrons que més havien fallat i els que 
més havien funcionat, per poder adaptar i millorar 
l’app per fer un segon prototip ja amb algunes parts 
del format incorporades.

BRANDING

Finalment quedava donar format a aquesta nova 
plataforma, així que ens enfoquem en la marca i en 
què vol transmetre. És bàsic que tingui un mínim de 
contingut de marca, ja que fins ara els prototips no 
eren més que botons, i s’havia de fer que arribessin a 
les mans de qui els podien utilitzar.

Es parla de to de veu, logo, tipografies, colors, 
imatges, personalitat, història, ....

Sabem què volem transmetre, ara falta saber com. 
Plantegem un primer escenari de marca amb les 
idees generals de com pensem, actuem, què farà de 
full de ruta per a futures especificacions que s’aniran 
afegint...

EQUIP HUMÀ

A l’inici d’aquest projecte, em vaig plantejar de fer 
el projecte sola o en comunitat de treballadors, de 
manera que poguessim contrastar idees, trobar 
rutes diferents i englobar una mica més el terme 
de comunitat que estem defensant, potser inclús 
començar-la nosaltres.

Com a persona inicial dintre del projecte, vaig decidir 
buscar un parell de persones més que poguessin 
intervenir dintre d’aquesta proposta, amb perfils 
diferents al meu i que poguessin aportar altres 
maneres de pensar importants pel projecte, a part de 
participar activament en la seva fabricació.

Vaig començar per definir els perfils que 
necessitàvem, clarament el que segur que era 
imprescindible era el del programador, una persona 
que sapigués convertir totes les nostres idees en una 
aplicació. 

Per un altre costat vam pensar en una persona 
de dret, direcció d’empresa, economia o un perfil 
que pogués portar el nostre projecte a una nova 
dimensió, que sapigués quins eren els passos a 
seguir per passar d’un dibuix d’Ilustrator, a una 
aplicació que pogués utilitzar tothom en el món.

Finalment em vaig plantejar un altre dissenyador, 
ja no audiovisual, sinó de producte, que aportés 
l’ergonomia i la manera de pensar de les persones a 
l’hora de funcionar.
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Malauradament, quan es va començar a fer clar que 
el projecte requeria més ments pensants, va arribar 
el confinament i jo vaig agafar les regnes del projecte 
i el vaig tirar endavant, sabent que quan tot això 
passés, tindria maneres de trobar col·laboradors que 
els interessés la meva oferta.



MARC PRÀCTIC
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Inici del projecte
Trobar una idea que pogués funcionar com a 
comunitat ens va ajudar a obrir les portes del treball 
en equip i a poder proposar aquest projecte de 
disseny d’una manera oberta a qualsevol qui vulgui 
participar.

Està clar que els primers passos els havia de 
fer jo com a primera participant, però també era 
important entendre que aquest projecte necessita 
un equip de gent que més endavant participarà en la 
formalització final de l’app.

MONDO esdevé de la idea de voler crear una 
comunitat per a la gent que vulgui viatjar i compartir 
les seves experiències. La idea de món, cada 
vegada s’està fent més petita, s’obren portes a tots 
els viatgers i aventurers a gaudir de nous espais, 
experiències i cultures. D’aquesta manera, vam voler 
entendre com veia aquest projecte gent de diferents 
parts del món, per poder crear una base sòlida que 
pogués funcionar per a qualsevol.

Ja que formavem part d’una comunitat, des d’un 
primer moment vam voler parlar en plural, i així 
donar peu que la gent se s’entís inclosa. La part més 
interessant que té una comunitat, és que tothom 
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forma part del conjunt i, tot i que cadascú té una part 
a fer diferent i un rol específic, el conjunt final és el 
que funciona.

El nostre procediment va seguir des de bon 
començament les metodologies del Design Thinking 
de Brown, de manera que vam començar fent 
una investigació sobre el tema a tractar, el disseny 
d’aplicacions i el treball en equip o comunitat.

Entendre que de tota la informació que reps de 
llibres, revistes, webs, altres aplicacions, treballadors 
dels camps que ens ocupen i altres, tu has de saber 
classificar què t’interessa, i per què. Quan tu entres 
en un món com el del disseny d’aplicacions és molt 
fàcil perdre’t en la informació. Tot et sembla nou i 
interessant, però t’has de deixar un temps i un espai 
per avaluar si realment es pot aplicar al teu projecte i 
si encaixa amb el que tu estas buscant.

Classifiquem la informació rebuda i la posem 
en ordre en la memòria. Parlem de la història del 
disseny centrat en l’usuari, de com es va arribar 
a entendre a l’usuari com a centre del l’app i 
quins van ser els passos i metodologies per crear 
aquest tipus d’instruments. Després busquem què 
aporta el treball en equip, quines maneres hi ha 
d’animar i portar-ne un, què t’ofereix i també quins 
desavantatges té.
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Treball de camp
El nostre projecte parteix de la base que per 
investigar a l’usuari primer hem d’entendre la seva 
manera de pensar i de fer, i trobar-nos amb els 
mateixos problemes que es trobarien ells a l’hora 
d’utilitzar la nostra app. És per això que el primer pas 
que vam fer va ser crear un formulari en espanyol i en 
anglès per preguntar a diversos usuaris, amb edats, 
nacionalitats, feines i cultures diferents algunes de les 
qüestions que ens ajudarien a resoldre alguns temes 
com el target i a verificar-nos que efectivament 
aquesta app podria ser utilitzada.

Les preguntes es van dividir en tres categories:
 Amb qui parlem: ens dona dades de l’usuari, 
la seva edat o el seu país de residència, per poder-
lo classificar i determinar un target més concret pel 
nostre projecte.
 Com viatgen: busquem quina és la seva 
posició en el món dels viatges, a on viatgen, amb 
quina freqüència i per què. Això ens donarà una idea 
de quines edats viatgen més i com ho fan, si utilitzen 
apps per viatjar, quines són i com les utilitzen. Les fan 
servir només per buscar vols? També per l’hotel o les 
rutes? Per conèixer gent?...
 Enfocament a MONDO: Finalment ens tirem 
de cap a la nostra app, fent preguntes sobre els seus 
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viatges, què compartirien, si viatjarien sols i el per 
què.

Es va donar de marge 7 dies perquè els usuaris 
poguessin contestar, aconseguint una participació 
de més de 180 persones de tot el món i de diferents 
edats.

De totes aquestes dades vam poder treure alguns 
factors importants, que més endavant determinaran 
algunes peces clau del nostre projecte.

El que ha quedat més reflectit en el nostre formulari 
era que la gent viatja menys del que voldrien, amb 
més d’un 50% dels usuaris viatjant un parell de 
vegades l’any. Quan es pregunta per què no es viatja 
més, més del 75% de les respostes són per falta de 
diners i temes econòmics.

CADA QUANT ES VIATJA?

2 vegades l’any
Una vegada l’any
Cada 2 o 3 mesos
Altres

PER QUÈ?

Diners
Temps
Por

També veiem que la gent que més està disposada 
a viatjar acompanyada d’algú que no coneix són les 
persones entre 18 i 25 anys i les de 40 a 45. En els 
dos casos les condicions són molt diferents, i s’han 
d’avaluar per separat.

Per una banda, els usuaris d’entre 18 i 25 anys 
busquen més aventures, conèixer llocs nous i 
aprofitar el temps que tenen per passar-ho bé. Estàn 
més oberts a noves experiències i busquen gent 
prou valenta per compartir-les.

Per un altre costat, els usuaris d’entre 40 i 45 anys es 

decanten més per viatges culturals, i busquen gent 
d’una manera més intel·lectual. No estan disposats 
a compartir tantes parts dels seus viatges però sí 
visites a museus o dinars a restaurants.

Vam veure que quasi el 40% dels usuaris no viatgen 
amb desconeguts, basant-se en la desconfiança 
de no conèixer a la persona. Aquest és un punt que 
també haurem de treballar per poder treure la por al 
fet de viatjar amb algú nou.

VIATJARIES AMB ALGÚ QUE NO CONEIXES?

No
Potser sí
Sí 

MONDO està en creixement i el que més necessita 
és trobar una manera de fer que la gent se senti 
segura viatjant, un problema en què també s’han 
trobat moltes altres apps de viatges.

Em vaig descarregar 31 apps de viatges, per 
conèixer gent, per organitzar rutes, trobar 
allotjament, apuntar-se a fer activitats... per veure 
el seu funcionament i com resolien algunes de les 
situacions en què ens trobem nosaltres, com la por a 
viatjar o el problema dels diners.

Com ja hem explicat en el marc analític, aquestes 
apps i webs van ser dividides en tres grups per 
poder-les estudiar de maneres diferents, i treure’n el 
que més ens podien aportar. 

Seguint la metodologiaa del Desing Thinking, 
hem complert la primera part: investigar l’usuari 
i detectar quines són les seves necessitats, com 
actua actualment en conseqüencia i com podem 
ajudar. També hem complert la segona part 
d’aquesta metodologia, que consisteix a buscar 
dintre del mercat les diferents opcions que tenen, 
com es poden millorar i què trobem d’interessant de 
cada una d’elles. Quines oportunitats tenim i quins 
avantatges oferim als nostres usuaris són algunes de 
les preguntes que ens hem hagut de plantejar durant 
aquest pas.
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Creació de comunitat
Ara toca generar idees, proposar noves i millors 
maneres per crear aquesta comunitat. En aquest 
punt es comença a parlar del branding com a motor 
de creació de grup, ja no només de visualització 
del contingut, sinó de com enfocar aquesta app 
per donar una benvinguda general a tothom qui 
entri. Ens preguntem com solucionar alguns dels 
problemes que hem detectat amb els colors, les 
icones i com poder organitzar l’app perquè sigui fàcil 
i interactiva.

Paral·lelament, també comencem a preparar-nos pel 
següent pas, la creació d’un primer prototip, pensant 
en mapa de wireframes, captures de pantalla, 
opcions que pot tenir l’app i altres aspectes.

En aquest punt decidim els conceptes bàsics que 
oferirà la nostra aplicació, escrivim una petita definició 
per poder explicar clarament per a què es pot utilitzar 
la nostra aplicació:

MONDO és una comunitat en format app que 
permet publicar i buscar els viatges que vols fer 
dintre de la comunitat perquè els altres usuaris 
puguin compartir amb tu l’experiència i viatjar junts.
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Despres, aquesta app vol tenir més funcions però 
aquestes dues són les principals. 
 Jo tinc un viatge que sé que faig i el publico a 
veure si algú vol venir amb mi,
 Jo no sé on vull anar i miro a veure si trobo 
algú que faci un viatge interessant i pugui anar amb 
ell.

De moment l’únic que fa l’app és posar aquesta 
gent en contacte, però les possibilitat són infinites! 
En algun moment es poden anunciar vols, preparar 
viatges concertats o donar la possibilitat de vendre 
entrades a llocs on, sinó no podries entrar.

Ara el que cal fer és saber com explicar i transmetre 
tota aquesta energia viatgera que hi ha perquè la 
gent doni el pas a confiar en els altres usuaris. Hi 
ha aplicacions que han demostrat que el fet de no 
donar importància a la confiança i la por entre els 
usuaris ha fet que funcionessin molt millor.

Pensant en les parts més superficials del branding 
creiem que és important començar a decidir petits 
detalls que donaran valor no només a l’app, sinó 
també a aquesta comunitat que estem creant, com 
poden ser el nom, els colors, algunes icones, la 
tipografia...

Triem MONDO, ja que buscant una manera 
d’englobar totes les cultures, persones, països i 
nacionalitats, ens creuem amb la llengüa esperanto, 
un llenguatge inventat que proposa Ludwik Lejzer 
Zamenhof, un oftalmòleg polonès que va publicar el 
primer text amb aquest nou idioma en el 1887.

Aquesta nova llengua buscava donar una llengua 
universal perquè tothom es pogués comunicar, 
sense haver de substituir cap llengua nacional.

Aquesta idea ens va semblar molt interessant, i la 
paraula “món” es traduïa en “mondo”.

Els dos colors principals de l’aplicació seran el blau i 
el marró, els dos colors més presents a la terra.

R 227
G 180
B 138

R 50
G 120
B 180

Sabem que el blau és un color molt utilitzat en les 
apps, però denomina pau, esperança, confiança i 
harmonia, i vam pensar que encaixava molt bé amb 
el que volíem transmetre. El marró ocre clar és el 
color del primer pigment conegut creat per l’home i 
utilitzat a les pintures rupestres, a més de representar 
la terra i els elements minerals, el descobrir i 
investigar.

També dissenyem els primers icones, que ens 
serviràn per la creació del primer prototip, que són:

PERFIL PERSONAL

MISSATGERIA APUNTA’T A UN VIATGE

PANTALLA PRINCIPAL

PUBLICA EL TEU VIATGE

Pel que fa a la tipografia, des d’un inici sabem cap a 
on volem tirar i no ens és complicat trobar-ne una 
que encaixi amb el que busquem.

Sabíem que les apps acostumen a demanar lletra 
sans-serif, ja que és més fàcil de llegir. A més, 
nosaltres li volíem donar un toc arrodonit, que fluís 
i que realment ajudés al lector a entendre el que hi 
diu: San Francisco. 

Sabíem que havia de ser una tipografia acceptada 
per IOS, i aquesta està creada per ells, així que ens 
vam assegurar que no hi hauria cap problema.

 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo Mondo Mondo
 Mondo  Mondo  Mondo
 Mondo  Mondo  Mondo
 Mondo  Mondo  Mondo
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Finalment, vam decidir fer una pinzellada del to 
de veu i el feel de l’aplicació, ja que hi havia títols o 
petites explicacions que s’havien de fer, i la manera 
d’endreçar les diferents pantalles també depenien 
una mica de tot això.

Volíem una aplicació dinàmica i divertida, on la gent 
volgués entrar a veure què hi havia, de la mateixa 
manera que jo entro a SkyScanner o Badi tres o 
quatre vegades per setmana
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El tema de la confiança és una cosa que des d’un 
inici ens preocupava, que sabíem que ens hauríem 
de detenir i trobar-hi una solució ja que, sinó, la gent 
no participaria en la nostra comunitat.

Gràcies a tota l’anàlisi d’apps que vam realitzar, vam 
poder trobar algunes solucions a aquest aspecte de 
MONDO.

Com podem fer que els usuaris confiïn en nosaltres 
(app) i en la resta dels usuaris? La principal idea és 
que els usuaris puguin deixar opinions i valorar als 
seus companys de viatge, inclús nosaltres els hem 
d’animar que ho facin. D’aquesta manera, si un usuari 
veu que el seu potencial company de viatge té bones 
referències, el convidarà a unir-se al viatge.

Aquí ens fallaven dues coses:
La possibilitat que fossin bons usuaris i bons 
companys, però que no s’hagués entès el concepte 
del viatge en si. Si un usuari te la idea de moure’s, 
investigar, provar i descobrir, i l’altre vol estar tranquil, 
visitar quatre llocs i gaudir de les seves vacances, 
estava clar que aquella parella no funcionaria i no 
tindrien bones connexions.
Quan comences a utilitzar l’app, si no tens a ningú 

Confiança
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que t’hagi validat i hagi compartit que ets un bon 
company de viatge, molt poca gent s’atrevirà a 
marxar amb tu. No estem parlant d’anar a dinar un 
dia, o a pendre algo, estem parlant de fer un viatge, 
de probablement diversos dies amb una persona 
desconeguda.
D’aquesta manera, ens plantejàvem com solucionar 
aquests dos conflictes en base a les apps 
estudiades.

Vam trobar la primera solució al punt dos, com fer 
que la gent es fiés més de la gent amb qui viatjava. 
Per un costat, al registrar-te hi haurà l’opció de ser 
un usuari validat, és a dir, que l’app doni el vist i 
plau al teu compte. Això passa perquè pengis una 
foto del teu DNI, connectis altres comptes com el 
de Facebook, Instagram, Linkedin o Google, que 
confirmis el teu correu o que inclús hi hagi alguna 
mena d’identificació per a cada usuari específic per 
a la seguretat dels altres. D’aquesta manera, també 
ens estalviem molts plagis, comptes falsos o repetits 
i catfish.

Per un altre costat, per a MONDO, allò principal són 
els seus usuaris, que se sentin segurs i còmodes 
navegant per les nostres pantalles és fonamental. 
És per això que, a més, es vol incloure un xat per 
contactar amb nosaltres, solucionar problemes i 
inclús es podria plantejar tenir un servei d’ajuda a 
l‘usuari en cas d’emergència.

MONDO és una comunitat de persones i això no 
s’ha de perdre de vista. Hi ha algunes apps, com 
Badi, que ofereixen una assegurança que protegeix 
els diners dels seus usuaris durant els primers dies 
de convivència, perquè si finalment no era el resultat 
que buscaven, es pugui tirar enrere. En el nostre cas 
no hi ha transacció de diners dintre de l’app entre 
els usuaris, com a mínim de moment, el que significa 
que la nostra assegurança ha d’estar enfocada més 
cap a la seguretat de l’usuari. Està clar que si trobem 
la manera que els usuaris / persones se sentin 
segures viatjant amb nosaltres, haurem trobat la 
manera que funcioni.

Pel primer conflicte, descobrir si realment eren 
mals companys o usuaris, o simplement no havien 
encaixat entre ells, es van proposar vàries idees, 
com el fet que a l’hora de puntuar-se entre si, es 
fessin algunes preguntes que poguessin indicar 
quin havia sigut el problema. Això es va descartar, 

ja que l’important no era que nosaltres sabéssim 
què havia passat, sinó que ho sabessin la resta. Una 
mala opinió podria tirar a molts enrere. Una segona 
solució va ser poder fer el comentari i deixar un escrit 
com a opinió personal i que, després, les preguntes 
que poguéssim fer nosaltres, no fossin de 0 a 10, 
sinó de “gens dacord”, “poc d’acord”, “d’acord”, “molt 
d’acord” i “totalment d’acord”. Així la puntuació final 
d’aquell usuari seria el resultat d’uns algoritmes, que 
es podrien ajuntar amb els de la persona amb qui 
s’havia viatjat, per poder posar una puntuació més 
acord a l’experiència viscuda.

Finalment, es va proposar una tercera solució que 
podia ser de més a més. Seguint els algoritmes que 
cada usuari escull a l’inici de l’experiència (tant els 
adjectius personals que s’escullen quan et fas el 
comtpte, com les etiquetes que es posen quan crees 
el viatge o quan el busques), es dona un número 
aproximat de l’afinitat entre aquestes persones. 
D’aquesta manera, només entrar podrien veure si 
més o menys encaixarien, sense haver-se d’arriscar 
a viatjar per descobrir-ho.
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Amb aquests aspectes ens va semblar suficient per 
crear les primeres pantalles i, seguidament, el primer 
prototip. Per fi havia arribat l’hora de posar cara i ulls a 
la nostra aplicació.

Per crear el prototip, primer dissenyem de manera 
molt plana (sense format) les pantalles principals 
que l’app pot necessitar, wireframes de com crear un 
compte, la pantalla principal, les principals icones, o 
on es col·locaran les imatges dintre de l’app. També 
comencem a distribuir algunes d’aquestes pantalles i 
creem els primers mockups per després poder crear 
un flowchart.

Exemple:

Prototipatge

MONDO

Nom

Contrassenya

Has oblidat la contrassenya?
Crea una nova conta!

Entra amb FB

Entra amb GM

Crea un nou compt

Nom i Cognoms

Correu electrònic

00/00/0000

Contrassenya

Crea un nou 
compte

Tria una foto de perfil

Crea un nou 
compte

Vols afegir més fotos?
En qualsevol moment podràs afegir més 
fotos, nosaltres sempre ho recomanem! 
Ajuda a que les persones confiïn més i 
tinguin més ganes de conèixer-te!

+

++

+

Crea un nou 
compte

Ara falta que ens expliquis com ets per 
poder ajudar-te a trobar els companys 
amb qui tens més afinitat!

Personalitat

Alegra

Divertida

Mandrosa

Cantant

Apassinada

Curiosa

Dominant

Dormilega

Simpatica

Tímida

Positiva

Actiu

Ja falta poc!

Crea un nou 
compte

Música

Rock

Pop

Clàssica

Regge

Reggetón

Salsa

Exòtica

Eclèctica

Acústica

Folk

Espiritual

Heavy

Ara falta que ens expliquis com ets per 
poder ajudar-te a trobar els companys 
amb qui tens més afinitat!

Ja falta poc!
Ara falta que ens expliquis com ets per 
poder ajudar-te a trobar els companys 
amb qui tens més afinitat!

Ja falta poc!

Crea un nou 
compte

Menjars

Picant

Dolços

Clàssica

Autòctons

Vegetarians

Vegans

Exòtics

Crusus

Locals

Amargs

Barreja

Culturals

Ara falta que ens expliquis com ets per 
poder ajudar-te a trobar els companys 
amb qui tens més afinitat!

Ja falta poc!

Crea un nou 
compte

Viatges

Culturals

Aventurers

Familiars

Excursions

Tranquils

Caminants

Exòtics

Extrems

Locals

Relaxants

Per viure

Divertits

Crea un nou 
compte

Política d’empresa:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.

Accepto la política d’empresa de 
Mondo

CREACIÓ DE D’UN COMPTE

**S’ha adjuntat un document amb el flowchart de 
l’app per poder ajudar a entendre una mica més el 
feel de l’app.**

Creació d’un compte
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A més d’aquestes pantalles principals creem les 
interaccions que l’usuari necessiatarà, per poder fer 
un prototip senzill però interactiu.

Com hem comentat, en aquest punt el branding 
s’aplicarà en el to de veu, els valors, la distribució dels 
elements i la tipografia, però el format de l’app no es 
donarà fins que no trobem una bona base i tinguem 
un prototip realment funcional.

Abans de crear el primer prototip, creem una mena 
de storytellings, o petites situacions on l’usuari 
s’haura de trobar i seguir el seu instint per resoldre 
el conflicte. El que es busca no és que l’usuari 
sàpiga trobar la pantalla d’inici o el seu perfil, sinó 
que dintre d’una situació concreta sàpiga trobar 
el camí per aconseguir el seu objectiu. D’aquesta 
manera, nosaltres podem crear un prototip adequat a 
aquestes situacions en les que posem a l’usuari, i així 
veure quins són els errors que hem comès a l’hora 
de crear aquest primer prototip i poder-los arreglar.

Les situacions que proposem són les següents:

BUSCADOR DE VIATGES

Ets molt fan de Start Treck i aquest any volies anar 
a la Comic-Con que se celebra a USA. Com que 
aquest any no has pogut anar per culpa de la 
Covid-19, decideixes trobar algú més que vingui 
amb tu i fer l’experiència inoblidable. Busques algú 
que com tu, sigui molt fan de tot aquest món, per 
anar-hi cada dia, disfressats i gaudir al màxim de 
l’experiència.

PUBLICACIÓ DE VIATGES

El somni de la teva vida ha sigut anar a Madagascar 
i finalment tens unes setmanes de vacances i prou 
diners per anar-hi. Ja tens els vols, però de moment 
vas sol i t’agradaria compartir l’experiència amb algú.

Se’ns acut una tercera manera de trobar companys 
de viatge, que consisteix a crear una alarma 
conforme vols anar a un punt del món, pero no tens 
el plantejament de quan fer-ho, així que deixes la 
idea a l’aire i l’app t’avisa quan algun altre usuari 
crea una alarma o un viatge amb les mateixes 
característiques que el teu.

Testegem el primer prototip amb cinc persones 
individualment, que gravem i fem firmar un acord 
de confidencialitat. Aquests cinc usuaris expliquen 
el recorregut que fan, els problemes amb què es 
troben, per què cliquen on ho fan... i així nosaltres 
podem determinar els erros que hem comès i 
arreglar-los en un segon prototip.

Busquem els patrons que més es repeteixen dintre 
dels nostres usuaris estudiats, dels quals destaquem 
dos àrees de conflicte importants:
Per començar, detectem les zones de més conflicte, 
com ara que en el moment de crear el viatge 
nosaltres “obliguem” a respondre tots els apartats 
que la pantalla et demana, tot i que potser ells no 
volen contestar-los tots. En aquesta mateixa pantalla 
es detecta que no s’entén (per quatre de cinc 
usuaris) els llocs on posar les dates del viatge i el 
cercador per indicar el lloc on es viatge. Aquest serà 
el primer punt a millorar del nostre segon prototip.

Per altra banda també es detecta que en el menú, la 
distribució de les icones és incorrecta i es troba una 
manera de millorar-ho amb la “zona user friendly” 
’espai que troba el nostre dit a l’hora de moure’s per 
la pantalla sense haver de moure cap altra part de la 
mà. Si en aquest rang trobem la pantalla d’inici, (que 
és a la que més ens interessa que la gent estigui) els 
hi facilitem molt més en els nostres usuaris que hi 
vagin.

Un cop estudiats els cinc casos, tornem a l’inici, i 
millorem la nostra app. A més de millorar-la, però, ja 
comencem a presentar algunes escenes de formats 
de l’app que ajudaran a fer-la més veraç a l’hora 
d’utilitzar-la. En la segona versió del prototip, ja no 
és questió de saber seguir un camí -que també- 
sinó que volem anar més enllà i veure si s’entenen 
les icones que col·loquem i a on les col·loquem, si 
es llegeix bé el contingut de l’app amb els colors 
i la tipografia escollida, o si els espais estan ben 
distribuïts una vegada tot està col·locat.

Gràcies a Norman i Neilson (Norman & Neilson 
group, 1983) sabem que els estudis i prototips de 
les apps es porten a terme amb cinc usuaris que 
testegen, i una sola ronda de testeig. 

A partir d’aquest segon testeig, ja es crea l’aplicació 
final, que es va millorant amb temps un cop està 
dintre del mercat.
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Nosaltres, però, creiem que hi ha molts passos a 
apendre i a revisar i que, tot i que la quarantena ens 
ha pogut tirar molt enrere, també ens ha regalat 
temps per fer aquest prova i error i per trobar el camí 
que millor ens escau. 

Continuarem creixent com a treballadors, i treballant 
en el projecte fins a trobar un equip suficientment 
gran i preparat per dur a terme aquesta aventura, 
que segur que ens portarà a llocs molt interessants. 
De totes maneres, no creiem que amb un sol testeig 
puguem arribar a una finalització total de MONDO, 
i menys comptant que l’exposició i compartició 
d’idees les defensem com a motor per a la nostra 
comunitat.
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Viabilitat econòmica
Per a nosaltres, aquest projecte va més enllà dels 
diners que puguem aconseguir, del l’estatus o de 
si podem viure d’això. Volem saber que gràcies a 
aquesta aplicació tothom que ha volgut ha pogut 
anar a aquell lloc que sempre havia somiat a anar, 
que coneixarà gent amb aquest mateix gust pel món, 
els viatges i l’aventura. 

Hi ha molts projectes que han començat com 
el nostre i han acabat a dalt de tot, i nosaltres 
sabem que podem aconseguir-ho. Necessitem un 
bon equip, ganes de treballar i empenta per tirar 
endavant. Es pot aconseguir tot.

Des d’un primer moment, com a comunitat sabíem 
que no volíem cobrar diners als usuaris per cap de 
les transicions que puguin realitzar a l’app, volíem 
que la poguessin utilitzar lliurament. Tot i això, la 
viabilitat econòmica hi és, i es poden fer molts 
diners, gràcies que el món està ple d’espectacles 
multitudinaris, coneguts per tothom i que farien el 
que fos per assistir-hi. Organizadors d’espectacles, 
esdeveniments, fires mundials, festivals... companyies 
de vols i de transports, les possibilitats són infinites. 
De moment, el que volem fer és simplement ajudar 



       56
que la gent conegui tots els llocs i totes les persones 
que vulguin, i ja ens plantejarem la resta després.

S’ha fet un pressupost inicial, comptant que els 
integrants de l’equip començaran com puguin, 
combinant feina, estudis i família, totes tres 
importants dintre d’una comunitat.

PRESSUPOST

Material d’oficina:
 Ordinadors (2)  2.758,00 €
 Quaderns  9,00 €
 Bolígrafs  7,80 €
 Càmara  627,99 €
 Disc dur extern 65,99 €

    3.468,78 €

Software i llicències (4 mesos):
 Programes:   60,00 € 

    240,00€

Honoraris i despeses (4 mesos):
 Programació  2.000 ,00€ 
 Creatiu   1.500,00 €
 Expert UI i UX(1 mes) 1.500,00 €

    15.500,00 €

   Total:  19.208,78 €
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Conclusions
Des d’un inici tenia clar quins eren els meus objectius 
i me’ls vaig marcar per no perdre’ls de vista. 

Tenia com a objectiu principal proposar un branding 
incial per a la marca MONDO, que convidés a la 
comunitat d’usuaris a participar en el projecte i crec 
que això ho he aconseguit.

També em vaig proposar com a objectiu principaal 
testejar i descobrir quins són els problemes 
principals a l’hora de crear una app des de 0, quins 
factors intervenen,i he tingut la oportunitat de crear 
un primer prototip, testejar-lo i buscar els patrons 
que els usuaris usuaris entenguessin l’app o no. Vaig 
trobar alguns errors que s’han anat millorant i ara 
l’app continua en creixement.

De totes maneres aquest any estrany i diferent a 
tota la resta, ha fet que un dels principals objectius 
no s’hagi pogut complir. Volia crear un projecte 
col·laboratiu entre individus, utilitzant la metodologia 
de Tim Brown. Amb el confinament no m’ha sigut 
possible trobar un equip amb qui treballar, contrastar 
idees i buscar diferents solucions, i és un aspecte 
que m’hagués agradat aportar al projecte.
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Després em vaig proposar dos objectius secundaris, 
que tot i que volia aconseguir-los, vaig pensar que 
els altres eren més importants dintre del projecte.

La investigació sobre les apps que hi ha al mercat 
actualment és un tema que des de fa temps 
m’interessa, com solucionen els problemes amb els 
que es troben, com hem anat fent nosaltres al llarg 
del treball, i què és el que ha fet que aquestes apps 
funcionin en contraposició de totes les altres que no.

Actualment soc dissenyadora i tècnica de 
comunicació i m’agrada investigar sobre els 
camps en què treballo, saber les últimes novetats i 
investigar què es bull en cada moment. Per això, el 
meu segon objectiu secundari era ampliar els meus 
coneixaments de branding i concepte de marca.

Aquest projecte m’ha donat l’oportunitat d’entrar en 
un món totalment nou per a mi, que sempre m’havia 
interessat. L’univers de la multimèdia ha sigut sempre 
infinit, amb milions d’oportunitats i camins a seguir i, 
definitivament, el de la creació d’apps és un dels més 
interessants.

El meu projecte ha donat moltes voltes des del 
seu inici i ha passat de ser un imaginari que feia 
temps que em voltava pel cap a una caixa plena 
d’oportunitats. Va començar com una combinació 
d’apps i ha acabat sent una investigació, 
formalització i prototipatge d’una nova app que et 
permet aconseguir objectius vitals.

Havia sentit a parlar dels dissenyadors que 
s’enamoren de les seves obres i dels seus projectes 
i els volen veure créixer, que es comparteixi 
amb tothom perque la gent pugui gaudir de les 
experiències que et pot aportar, i crec que estic 
en aquest moment, que tot i que sé que queda 
moltíssima feina, tinc moltes ganes de portar-la a 
terme, trobar gent que vulgui fer-la amb mi, i crear 
aquesta gran comunitat que estic segura que 
aconseguirem que sigui productiva, sempre en 
moviment, segura i amb espai per tothom que hi 
vulgui participar.

A casa tinc un mapa del món amb xinxetes per als 
països que he estat, i als que vull anar, i casi sempre 
hi ha alguna cosa que em diu que no vagi sola, 
alguna cosa que em falta per no agafar un avió, el 
cotxe o el tren cada cap de setmana per veure llocs 

nous i viure noves aventures. Espero que d’aquí poc 
ningú no tingui aquest problema. 

No sé què passarà finalment amb MONDO, però vull 
saber que hauré fet el necessari perquè tiri endavant.



Clàudia Rodríguez Ubach
Tutor: Fran Pinel
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