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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar una visió general dels principis i mètodes de desenvolupament d'interfícies 
d'usuari usant una metodologia de disseny centrada en l'usuari (DCU) així com els coneixements bàsics de la Interacció 
Persona-Ordinador , la Usabilitat, i la Accessibilitat, fent atenció a les implicacions socials d'aquesta disciplina en el propi 
procés de disseny. 

Responsable: MARIA BOSCH POU

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

2. CEFC17: Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona ordinador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als
sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de 3 hores setmanals de classes presencials a l'aula (grup gran), on es desenvoluparan els 
continguts teòrics i es resoldran exercicis i problemes de caire pràctic, i de 12 hores per curs de pràctiques de laboratori 
(grup petit) on es treballarà la part pràctica de  l'assignatura.

Per a cada tema, l'alumne disposarà d'una Guia Metodològica que inclourà: Esquema dels continguts teòrics, proposta 
d'exercicis i problemes i  enunciats de les activitats relacionades.

Les sessions de laboratori (grup petit) són d'assistència obligatòria (condició necessària per a concorre a l'avaluació de 
l'activitat corresponent), i es desenvoluparan reunint els alumnes en grups de 2 a 5 persones segons l'activitat. Cada 
activitat necessita d'una preparació prèvia que es realitzarà, una part a les classes presencials a l'aula, i una altra a 
realitzar pels alumnes en el temps d'aprenentatge autònom. Aquestes activitats, però, s'allargaran temporalment més 
enllà de les hores de laboratori, i s'hauran de completar durant el temps d'aprenentatge autònom.

Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels alumnes  activitats de caire totalment opcional que l'ajudin a
preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.
Així mateix i sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o 
en grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no 
apareixen reflectides a la llista anterior, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu assoliment dels 
continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre la qualificació final de 
l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el sistema de qualificació abans indicat.

Metodologies docents
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El concepte d'interactivitat suposa una redefinició dels esquemes amb els quals expliquem la comunicació  entre persones
i ordinadors, d'aqui la necessitat de preparar l'alumnat per a treballar en equip i formar-lo en el rol d'expert en el disseny 
d'interfícies interactives i avaluació de la usabilitat i accessibilitat de les interfícies gràfiques d'usuari.
 
L'assignatura es planteja amb un alt contingut pràctic, on l'alumne haurà d'investigar individualment i en grup i aplicar les
metodologies adients al llarg de tot el treball realitzat , tant en les sessions de teoria com en les de pràctiques. 

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Valorar la importància dels fenòmens socials, econòmics i de globalització  en el disseny i avaluació d'interfícies
- Valorar la importància d'un bon disseny de la interfície
- Aplicar les metodologies de disseny d'interfícies centrat en l'usuari (DCU)
- Caracteritzar els conceptes d'usabilitat i accessibilitat
- Conèixer criteris i disposicions legals sobre accessibilitat
- Realitzar informes d'avaluació de la usabilitat

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1. Què és la Interacció Persona-Ordinador

2. Els models de les persones en la IPO

Dedicació: 4h 

Dedicació: 11h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

1. La interfície d'usuari 
      - El concepte 
      - La interfície dels sistemes interactius 
2. La interacció persona-ordinador com a disciplina 
3. Estat actual de la IPO 

1. Sensació: els canals sensorials d'entrada 
2. Percepció 
3. Memòria 
     - La memòria sensorial 
     - La memòria operativa 
     - La memòria a llarg termini 
4. Representació del coneixement 

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Control1

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Control1
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3. Enginyeria de la usabilitat i la accessibilitat

4. Avaluació

Dedicació: 11h 

Dedicació: 9h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

1. La usabilitat dels sistemes interactius 
      - Definició, Importància i beneficis 
      - Atributs de la usabilitat 
2. L'accessibilitat dels sistemes interactius 
      - Accessibilitat de les interfícies 
      - Accessibilitat i usabilitat 
      - W3C, WAI, normatives
3. El model de procés de la usabilitat i de l'accessibilitat 

1. Objectius de l'avaluació 
2. On es fan les avaluacions? 
3. Classificació 
4. L'avaluació en el model de procés 
   - Pla d'avaluació 
   - Mètodes d'avaluació de la usabilitat 
   - Mètodes d'avaluació de l'accessibilitat 

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Pràctiques 1 i 2
- Control1

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Pràcticques 1 i 2
- Control1
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5. Anàlisi de Requisits

6. Prototipatge

Dedicació: 13h 

Dedicació: 9h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

1. Introducció a l'anàlisi de requisits 
    - Importància de l'anàlisi / Persones, comunicació i requisits
    - L'enginyeria dels requisits 
    - Documentar l'anàlisi de requisits 
2. La recollida de requisits en el model de procés 
    - Anàlisi etnografica/ Anàlisi dels implicats (stakeholders) / Anàlisi contextual de tasques

1. Què és un prototip? 
2. Categories de tècniques de prototipatge 
3. Dimensions i beneficis del prototipatge 
4. Tècniques de prototipatge 
5. Escollir entre les alternatives 

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Pràctica2
- Control1

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Pràctica 2
- Control2
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7. Disseny

8. Estàndard i Guies d'Estil

Dedicació: 17h 

Dedicació: 6h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

1. Objectius
2. Relació amb els factors humans 
2. Model mental i model conceptual 
3. Activitats del model de procés per al disseny 
     - Anàlisi de tasques 
     - Models de diàleg com a part del model conceptual 
     -  Estratègies de disseny de la informació 
     -  Disseny detallat 

1. Introducció
2. Principis i directrius
3. Estàndards
4. Guíes d'estil

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Pràctica 2
- Control2

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Pràctica 1 i 2
- Control2
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9.Internacionalització-Localització

10. Escriure a la Web

Dedicació: 9h 

Dedicació: 9h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

1. Internacionalització i localització
2. Elements de la interfície localitzables
3. Escriptures
4. Esquemes de codificació
5. Zones d'internacionalització
6. Guía tècnica

1. La lectura interactiva
2. Estratègies d'escriptura al WEB
3. Documentació i sistemes de suport a l'usuari
4. Tipus de suport a l'usuari
        - Requeriments/ Objectius/  Recomanacions

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Pràctica 2
- Control2

- Classes d'explicació de conceptes teòrics i realització d'exercicis
- Pràctica 2
- Control2
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Planificació d'activitats

1. PRÀCTICA 1. AVALUACIÓ HEURÍSTICA

2. PRÀCTICA 2. AVALUACIÓ I REDISSENY 
D'UNA PÀGINA D'INICI D'UNA WEB

3. CONTROL1

4. CONTROL2

Descripció:

Descripció:

 Examen parcial individual.
Es realitza un examen on s'avalua els coneixements dels continguts donats fins al moment. Aquesta prova consta 
d'una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al 
coneixement i comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'estudiant o estudianta disposa de 2 hores per a
la realització de la prova dins del seu horari habitual de classe. Es considera necessària una dedicació addicional 
de 6 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen.

 Examen parcial individual.
Es realitza un examen on s'avalua els coneixements dels continguts donats en la segona meitat del curs. Aquesta
prova consta d'una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel
que fa al coneixement i comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'estudiant o estudianta disposa de 2
hores per a la realització de la prova en el día i hora planificats. Es considera necessària una dedicació addicional
de 4 hores 'aprenentatge autònom per preparar l'examen.

Material de suport:

Material de suport:

Guies metodològiques dels continguts 1, 2, 3, 4 i 5
Bibliografia

Guies metodològiques dels continguts 6,7,8, 9 i 10
Bibliografia

Objectius específics:
· Objectiu eminentment avaluatiu del grau d'assoliment dels coneixements teòrics i la seva aplicació a situacions 
pràctiques reals
· Recollir informació per a l'avaluació sumativa

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 10h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 18h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 8h 
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5. TREBALL ASÍNCRON

La qualificació final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials:
NFinal = 0.20 NParcial_1 + 0.30 NParcial_2 + 0.35 NPràctiques + 0.15 NSeguiment i TreballAsíncron
NParcial_1 i NParcial_2 es refereix a l'avaluació de la part teòrica de l'assignatura. En el NParcial_1 s'avalua els 
coneixements dels continguts donats en la primera meitat del curs i en NParcial_2 dels continguts de la segona .

NPràctiques s'obté amb la mitjana ponderada de les activitats de caràcter pràctic realitzades durant el curs.

NSeguiment consisteix en l'avaluació de diferents activitats, tant individuals com en grup, de caràcter additiu i formatiu, 
realitzades durant el curs, dins de l'aula. No s'avisa prèviament de quan es farà l'activitat.

NTreballAsíncron consisteix en l'avaluació de diferents activitats, tant individuals com en grup, de caràcter additiu i 
formatiu, realitzades durant el curs, fora de l'aula.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin. Aquesta informació es 
comunicarà a l aula física i/o es publicarà a l'Aula Virtual.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís amb independència del seu paper 
(origen o destí).

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de 
realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest 
compromís amb independència del seu paper (origen o destí). La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no
de les individualitats que el composen. En qualsevol cas, els o les docents poden, en base a la informació de què disposin,
personalitzar la qualificació per a cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts. La no assistència a alguna sessió de laboratori 
exclou de l'avaluació de l'activitat corresponent de forma automàtica, considerant-se puntuada amb zero punts.

És potestatiu dels docents, acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments 
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del o la docent, decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta.

Objectius específics:
· Objectiu eminentment avaluatiu del grau d'assoliment dels coneixements teòrics i la seva aplicació a situacions 
pràctiques reals
· Recollir informació per a l'avaluació sumativa

Aprenentatge autònom: 14h 
Dedicació: 14h 
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Granollers,Toni; Lorés, jesús; Cañas, José Juan. Diseño de Sistemas Interactivos centrados en el usuario..   UOC,  ISBN ISBN 
84-9788-320-9.

Donald A. Norman.. El Diseño emocional.   Paidós Editorial,  

Steve Krug. Haz facil lo imposible.   Anaya Multimedia, 2010. ISBN 978-84-415-2754-6.

Shneiderman, Ben; Plaisant Catherine. Diseño de interfaces de usuario.   Pearson-Addison Wesley,  

 Nielsen, Jakob. Usabilidad Diseño de sitios Web.   Prentice Hall,  

 Braun Kelly. Usabilidad.   Anaya Multimedia,  

Nielsen Jakob; Ioranger Hoa. Usabilidad. Prioridad en el diseño.   Anaya multimedia,  

Mandel Theo. The Elements of User Interface Design. 2a.  paperback,  

Norman Donald A.. La Psicologia de los objetos cotidianos. 4a..  Nerea,  ISBN 9788415042013.

Krawford Kilian. Escribir para la Web.   Deusto (2001),  

Price J; Price L.. Texto vivo. Escribir para la Web.   Prentice Hall,  

Krug Steve. No me hagas pensar una. Aproximacion a la usabilidad en la web. 2a.  Prentice hall,  ISBN 8483222868.

Cañas delgado, José J.. Personas y maquinas.   Psicologia Piramide (2004),  


