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Capítol 1 

 

Introducció 

 

El desenvolupament del projecte que es presenta en aquest document és el resultat del 

treball realitzat pel Projecte de Final de Grau del Grau en Periodisme a la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

L’objectiu principal del projecte és crear una web de promoció de l’alumnat que, actualment, 

està cursant Periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. 

En el següent capítol introductori es descriu el context, en el qual es desenvolupa el projecte 

i la motivació que ha portat a les autores a produir-lo. 

En els següents capítols es descriu el procés que s’ha portat a terme, introduint així l’estudi 

del mercat amb els corresponents plans de màrqueting, de producció i de finançament, a 

més de crear el disseny del portal web, mostrant les fases d’elaboració de la web, i creant el 

llibre d’estil i els filtres de qualitat mínims perquè un contingut pugui ser publicat. Tanmateix, 

es realitzen diverses proves amb usuaris potencials, a fi d’apuntar i solucionar possibles 

problemes de navegació i, en conseqüència, es plasmen els resultats i les solucions que es 

donen. 

Finalment, s’extrauen les conclusions sobre el resultat del projecte, el seu procés de 

desenvolupament i es compararà la planificació temporal enfront del resultat real. 

 

1.1. Context i motivació del projecte 

El projecte, Unicowork: Elaboració d’un portal web de promoció de l’alumnat universitari, 

neix en un context temporal complex pel periodisme tant, econòmicament, per la crisi que 

viuen els mitjans de comunicació i els periodistes, com socialment.  

Segons l’estudi de la Reuters Institute del 2017, la venda de diaris nacionals en paper ha 

continuat el seu declivi amb menys de 2 milions de còpies venudes, és a dir, s’han venut 

menys de la meitat que fa una dècada. Les publicacions més venudes han registrat una 

baixada en les seves vendes del 14% a El País, del 18,5% a El Mundo i del 14% a l’ABC. 

Per primer cop en sis dècades, cap diari ha venut més de 200.000 còpies diàries, segons 

l’OJD. 

La credibilitat en els mitjans espanyols també es troba en mínims històrics i va tocar fons el 

2015, ja que, malgrat ser el país on la població té el major interès a consumir notícies, 
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solament el 34% dels enquestats va confessar tenir confiança en les notícies publicades per 

mitjans espanyols.  

Els periodistes també han patit ambdues crisis i, actualment a l’atur hi ha 31.000 

professionals del sector, 7.000 més respecte del quart trimestre de l’any passat, quan l’atur 

afectava 30.300 persones, segons l’última Enquesta de Població Activa (EPA). Els joves a 

punt de graduar-se són els més afectats, ja que troben moltes dificultats per incorporar-se al 

món laboral, segons l’Informe Anual de la Professió Periodística de l’any 2016. En 

contraposició, segons una investigació desenvolupada per a l’informe ja esmentat, amb 

dades de ComScore, trobem que el nombre d’usuaris dels grans mitjans de comunicació  va 

créixer un 25% entre 2015 i 2016.   

El projecte ve motivat per la inquietud personal de les autores que han detectat, a través 

d’experiències personals, d’amistats i de companys de grau una problemàtica recurrent: 

després de quatre o cinc anys estudiant el Grau en Periodisme a la facultat, s’han realitzat 

diverses peces periodístiques com documentals, reportatges, entrevistes i notícies amb 

mesos de feina al darrera. Per tant, estan caracteritzades per la rigorositat i una bona 

qualitat, però mai surten a la llum i es queden al calaix. Amb la motivació del professorat, els 

alumnes volen publicar els seus continguts, però es troben amb diverses barreres: Com em 

presento al mitjà? Com hi contacto?, o, directament, no confien en la seva peça, ja que no 

tenen experiència suficient.  

La web vol solucionar aquestes inquietuds i problemàtiques i oferir als estudiants 

nouvinguts, o ja experimentats, un al·licient per a realitzar les seves peces amb la major 

professionalitat i il·lusió possibles, així com millorar la seva experiència a la universitat. 

També vol ser una font de confiança per a l’estudiant abans d’iniciar les pràctiques 

curriculars o la primera feina en el sector de la comunicació i, és que pot ser el punt de 

partida de la carrera professional. Finalment, vol fer front a ambdues crisis que pateix el 

periodisme i oferir solucions pels joves per trobar un lloc de feina i, perquè els mitjans 

puguin publicar peces de qualitat amb fonts contrastades. 

 

1.2. Objectius del projecte 

El projecte compta amb dos tipus d’objectius, un objectiu general, el principal, i objectius 

específics que deriven del compliment del primer objectiu. Així doncs, l’objectiu general 

d’UNICOWORK és promocionar les peces periodístiques dels estudiants del grau de 

Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Pel que fa als objectius específics, trobem, en primer lloc, la creació d’un nexe d’unió entre 

els estudiants de periodisme i els mitjans de comunicació. D’aquesta manera, el nostre 

portal pretén unir aquells estudiants que no saben com posar-se en contacte amb els 

mitjans o no saben com publicar les seves peces periodístiques, amb els mitjans de 

comunicació que poden publicar dites peces. Així, facilitaríem i enfortiríem una relació que 

no sol existir durant la formació acadèmica dels alumnes, més enllà de les pràctiques 

curriculars. En segon lloc es busca aconseguir feina o col·laboracions per aquells estudiants 

que volen promocionar les seves peces periodístiques, donar-se a conèixer i crear-se un 

nom en el sector del periodisme. I, finalment, crear i configurar un portal web fiable perquè 

els mitjans de comunicació busquin peces d’interès per publicar. 
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Capítol 2 

 

Descripció del projecte 

 

El projecte, UNICOWORK, haurà de tenir les següents característiques, organitzades segons 

l’ús que poden realitzar els diferents usuaris.  

En finalitzar l’elaboració del portal web, aquest es podrà trobar a la següent adreça: 

http://www.unicowork.cat. Dins la web s’oferirà a alumnes i mitjans dos petits manuals. Per a 

estudiants, s’inclourà el manual d’estil que hauran de posseir els continguts que publiquin, 

així com informacions legals necessàries per a protegir l’estudiant i a l’empresa, 

UNICOWORK. Pel que fa als mitjans i empreses de comunicació, se’ls oferirà una llista amb 

les condicions i requisits, on s’especifiquen algunes qüestions legals, a més dels 

procediments per enviar ofertes de treball o publicar els continguts dels alumnes als seus 

respectius mitjans. 

 

2.1. Des del contingut 

Els continguts que es penjaran al web seran sempre peces periodístiques. En cap cas 

s’acceptaran apunts teòrics d’assignatures del grau. Aquest tret és el que diferència d’altres 

pàgines web com Patata Brava o Unybook. 

UNICOWORK accepta tots els gèneres periodístics, des dels més informatius amb 

reportatges, cròniques o entrevistes fins a opinatius, com els articles d’opinió, columnes o 

crítiques, per exemple. Tanmateix, s’acceptaran fotoreportatges i fotografies informatives 

que es podran incloure a una galeria. Una condició indispensable per a la publicació dels 

continguts serà que passin uns filtres de qualitat, que quedaran reflectits al manual per a 

l’alumne, a més de ser continguts originals.  

D’altra banda, també s’inclou una borsa de treball amb ofertes que arribin a UNICOWORK, 

així com ofertes de cursos impartits per la Universitat Autònoma de Barcelona i d’altres 

entitats o associacions, a més de diversos manuals amb informacions útils per als 

estudiants. 

 

 

 

 

http://www.unicowork.cat/
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2.2. Des de la forma 

El portal web compta amb tres apartats que divideixen el web pel target al qual va dirigit. En 

primer lloc, la portada és pròpia d’un mitjà de comunicació i es dividirà temàticament per 

seccions on s’inclouran notícies, reportatges i cròniques de política, cultura, societat, ciència 

i tecnologia, economia i esports, entre d’altres. També s’inclouran als menús una secció 

d’actualitat en imatges, així com una amb blogs realitzats pels alumnes i que poden ser 

d’interès per a l’empresa i pels mitjans de comunicació.  

La portada també té un espai titulat, Envia!, molt visual i de fàcil accés perquè empreses i 

estudiants enviïn els treballs o les ofertes de feina. 

En segon lloc, s’hi inclou una part dirigida a l’alumnat, en la qual s’insereix una pàgina amb 

documents útils, una amb els perfils dels estudiants, una altra amb els requisits per enviar 

peces i, finalment, la borsa de treball amb ofertes enviades per les empreses, a més de 

compilar cursos interessants pels futurs professionals de la comunicació. 

Finalment, l’apartat per a les empreses i mitjans de comunicació conté diverses pàgines 

amb els requisits per descarregar les peces informatives, així com les condicions per enviar 

ofertes de treball. Tanmateix, s’inclou un apartat per enviar queixes i rectificacions sobre les 

informacions que es presentin i que, posteriorment, seran traslladades a l’autor perquè 

procedeixi a la seva correcció. 
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Capítol 3 

 

Planificació del projecte 

 

En aquest capítol es presenta la planificació del projecte, que va de la metodologia i 

l’exposició d’una llista de les tasques a realitzar durant el treball, fins a l’organització 

temporal del projecte. 

 

3.1. Metodologia i definició de tasques 

A continuació, es presenten les diferents etapes per les quals passa el projecte, a fi de 

portar-lo en marxa: 

1. Inici 

A la primera etapa té lloc la primera reunió amb el tutor acadèmic per definir i concretar el 

tema del Projecte de Final de Grau. Durant el desembre de 2017 es porta a terme la 

formalització del tema a Gestió Acadèmica. També es prepara l’índex del projecte i és 

aprovat i corregit pel tutor. 

2. Planificació 

En aquesta etapa s’avalua el context en què es produeix el projecte i s’apunta la motivació 

per a realitzar-lo. Tanmateix, es defineixen els objectius principals del treball. D’altra banda, 

es planifiquen temporalment les tasques per millorar i fer un ús més eficient del temps. 

3. Estudi de mercat 

Es realitza l’estudi de mercat i, més concretament, es porten a terme el pla de màrqueting, 

el pla de producció i el de finançament, a fi de conèixer la competència potencial i, així 

millorar i oferir propostes de disseny i d’interacció per al web. A més, s’ha concretat el públic 

objectiu i les estratègies de màrqueting i de comunicació.  

D’altra banda, també s’han realitzat múltiples enquestes a l’alumnat i al professorat per 

conèixer diverses variables del públic objectiu, com per exemple, si han publicat algun cop 

en un mitjà de comunicació, així com la rebuda que pot tenir el portal. 

4. Anàlisi i disseny del sistema del lloc web 

En la següent fase es creen els llibres d’estil i els filtres de qualitat que hauran de passar els 

continguts dels alumnes per a ser publicats. Tanmateix, es plasmaran les diverses etapes 

de creació del disseny del web i de la interacció i, s’inclouran els esbossos i els esquemes 

per a la creació d’UNICOWORK. 
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5. Construcció 

Gràcies a l’etapa anterior i a les diverses entrevistes, es passa a construir el lloc web i a fer 

l’adquisició del hosting i del domini.  

6. Proves 

En aquesta etapa es porten a terme les diverses proves --el Trunk Test, la prova de la 

interfície gràfica de l’usuari (GUI) i de navegació-- amb usuaris potencials i, finalment, amb 

els resultats es depuren els errors que s’han identificat. 

7. Conclusions 

Finalment, s’extreuen les conclusions sobre el procediment i el desenvolupament del 

projecte i els resultats de la seva posada en marxa. 

 

3.2. Planificació temporal de les tasques 

El projecte es desenvolupa durant les 550 hores establertes a la normativa acadèmica de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. S’inicia l’1 de novembre de 2017 i la seva finalització 

s’estima al 30 de maig de 2018. A la següent Figura 3.1. es detalla el calendari, a fi 

d’organitzar la part teòrica i l’estudi de mercat del projecte.  

 Durada Finalització 

Introducció 

Context i motivació del 
projecte 

Una setmana 12-02-2018 

Objectius del projecte Una setmana 12-02-2018 

Descripció del projecte 

Des del contingut Una setmana i mitja 16-02-2018 

Des de la forma Una setmana i mitja 16-02-2018 

Pla empresarial 

Pla de màrqueting 

Anàlisi del mercat objectiu Un mes i mig 12-02-2018 

Definició de públic objectiu Un mes i mig 12-02-2018 

Estratègies de màrqueting Un mes i mig 12-02-2018 

Pla d’operacions 

Pla de producció Dues setmanes 04-03-2018 

Resum de recursos de 
producció i costos 

Dues setmanes 04-03-2018 
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Estructura organitzativa del 
projecte 

Dues setmanes 04-03-2018 

Pla econòmic i financer Dues setmanes 04-03-2018 

Anàlisi i disseny del sistema 

Visió general del sistema 
(llibre d’estil) 

Dues setmanes 21-03-2018 

Anàlisi de requisits Dues setmanes 21-03-2018 

Disseny del sistema Tres setmanes 09-04-2018 

Disseny de la interfície Tres setmanes 28-04-2018 

Total Dos mesos i mig  

Figura 3.1. Calendari de l’estudi de mercat i la part més teòrica del projecte 

Pel que fa a les entrevistes, s’apunten les següents: 

● Dimecres 07 de febrer del 2018: Entrevista amb Aaron Blanco, CEO de Proogresa, 
expert en gestió de projectes web, màrqueting online i desenvolupament 
d’aplicacions per a dispositius mòbils. 

● Dimarts 20 de març de 2018: Guillem Borràs Colom, Cap de BG Assessors. 

● Dimecres 04 d’abril del 2018: Òscar Coromina, Director de Màrqueting de l’Escola de 

Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

A continuació, a la Figura 3.2 es tracta la part més pràctica, que inclou l’elaboració del lloc 

web d’una forma més detallada. 

 

 Durada Finalització 

Contractació de Hosting i 
domini 

Quatre dies. 02-05-2018 

Creació de les xarxes socials Quatre dies. 02-05-2018 

Creació del Wordpress i 
selecció del tema a utilitzar 

Dos dies. 04-05-2018 

Inserció d’elements d’imatge 
corporativa 

Dos dies. 04-05-2018 

Creació de l’estructura web 
(barra de navegació, footer, 
pàgines i categories) 

Dos dies. 04-05-2018 

Prova d’adequació del tema 
amb l’estructura web 

Tres dies. 05-05-2018 
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Instal·lació de plugins i prova 
de funcionament 

Tres dies. 05-05-2018 

Prova de visualització i 
funcionament del web amb 
contingut propi 

Cinc dies. 10-05-2018 

Depuració d’errors Quatre dies. 14-05-2018 

Proves externes: Trunk test Dos dies. 16-05-2018 

Proves externes: GUI i 
navegació 

Dos dies. 16-05-2018 

Depuració d’errors Quatre dies. 20-05-2018 

Total Tres setmanes  

Figura 3.2. Calendari de l’estudi de l’elaboració del web 
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Capítol 4 

 

Pla empresarial 

 

4.1. Pla de màrqueting 

UNICOWORK té com a finalitat la promoció de l’alumnat universitari que cursa el Grau de 

Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. A continuació, s’analitzaran els 

elements bàsics de l’entorn: la demanda, l’oferta, els proveïdors i intermediaris i altres 

components del mercat objectiu. A partir de l’anàlisi es podrà conformar el públic objectiu i 

les estratègies de màrqueting del lloc web. 

4.1.1. Anàlisi del mercat objectiu 

Demanda 

UNICOWORK té una demanda amb una doble vessant: l’alumnat universitari i els mitjans de 

comunicació, empreses (gabinets de comunicació i RRPP, editorials, agències de 

traducció…) i institucions públiques (ajuntaments, diputacions, oficines autonòmiques, etc.), 

als quals va dirigit el contingut de l’alumnat. Tanmateix, es dividirà l’anàlisi de la demanda 

en diverses variables: geogràfiques, demogràfiques, psicogràfiques i sociogràfiques del 

comportament del consumidor. 

Variables geogràfiques 

Pel que fa a les variables geogràfiques, Catalunya és una comunitat autònoma amb 

7.496.276 habitants el 2017 i una densitat de 234,3 hab./km², segons dades de l’IDESCAT. 

La província de Barcelona concentra 5.576.037 habitants, per tant suposa més de la meitat 

de tota la població catalana. Concretament, la zona més poblada és l’àrea metropolitana de 

Barcelona. La segueix la província de Tarragona amb 791.693 habitants, Girona amb 

755.716 habitants i Lleida amb 432.384 habitants. De totes les comarques, el Barcelonès és 

la que concentra més població, l’any 2017 la seva població ascendia fins als 2.248.227 

habitants. La segueix la comarca del Vallès Occidental amb 910.031 habitants. En 

contraposició, la comarca amb menys població és l’Alta Ribagorça amb 3.827 habitants, 

seguida de Pallars Sobirà amb 6.947 habitants. 

Pel que fa a la ubicació dels estudiants, a Espanya hi ha un total d’1.291.188 universitaris, 

que es concentren, principalment, a la Comunitat de Madrid (230.025 estudiants), a 

Andalusia (207.746) i, en tercer lloc, a Catalunya (200.242)1. S’ha de destacar que les 

                                                
1
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2017). Número total de estudiantes matriculados, por 

tipo de universidad, comunidad autónoma, tipo de centro y sexo. Estudios de grado. Recuperat de: 
https://goo.gl/ecXFhy [consultat el 26 de desembre de 2017] 

https://goo.gl/ecXFhy
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dades que ofereix el govern i l’IDESCAT són dispars i, aquest segon apunta que hi ha 

207.663 el 2016, és a dir, 7.421 estudiants més que el recompte del govern2. 

A Catalunya, la Universitat de Barcelona és la que concentra més estudiants (45.336), 

mentre que la Universitat Autònoma de Barcelona queda relegada al segon lloc, amb 32.481 

universitaris. La universitat pública que menys alumnes concentra és la Universitat de Lleida 

amb 8.260 estudiants. D’altra banda, la privada que aplega més estudiants és la Universitat 

Ramon Llull (12.179) i la que menys, la Universitat Abat Oliba CEU (1.331), el 20163. 

Pel que fa al consumidor industrial, en l’àmbit nacional trobem més de 500 mitjans de 

comunicació segons l’agència Ymedia4. A Catalunya hi ha 833 mitjans en paper, 331 ràdios, 

82 TV/TV Internet i 1.211 llocs web periodístics, aproximadament. Més concretament, a la 

comunitat catalana hi ha 90 canals de televisió en obert comptant els estatals. L’oferta de 

televisió privada és majoritària en un 74%, respecte a la pública que ocupa el 26% restant5. 

Per la seva part, cada llar rep entre 41 i 44 canals, segons la demarcació, en què es trobi 

l’espectador. L’oferta televisiva per canals a l’àmbit nacional és de 8 canals (5 públics i 3 

privats), en l’àmbit estatal és de 32 canals (25 privats i 7 públics) i, finalment, 50 canals 

locals (39 privats i 11 públics). 

Pel que fa a la ràdio, a Catalunya es poden escoltar fins a 783 freqüències de ràdio en FM. 

Per la seva part, el sector radiofònic ofereix una oferta majoritàriament pública (un 74%), 

enfront de la privada (un 26%). Les llars catalanes reben més de 30 emissores, sumant les 

10 nacionals i les 20 d’àmbit estatal. L’oferta es desglossa en 331 emissores de ràdio 

nacional (236 públiques i 95 privades), 153 estatals (77 públiques i 76 privades) i, finalment, 

299 locals (272 públiques i 27 privades). 

A Bellaterra s’hi ubiquen 8 diaris en paper, entre els quals L’esquirol de Bellaterra o Anàlisi. 

Quaderns de Comunicació i Cultura, entre d’altres, mentre que a Cerdanyola s’hi localitzen 

4 diaris en paper, 1 emissora de ràdio pública (Cerdanyola Ràdio) i 2 portals de comunicació 

públics (Cerdanyola.info i Cerdanyola.cat)6. Pel que fa als ajuntaments com a consumidors 

institucionals, trobem 947 ajuntaments a Catalunya. 

Variables demogràfiques 

Pel que fa a les variables demogràfiques dels estudiants, a Espanya la branca d’estudis 

amb més universitaris és la de Ciències Socials i Jurídiques amb 608.986 matriculats. En 

segon lloc, Enginyeria i Arquitectura amb 242.088 alumnes i, en tercer lloc, les Ciències de 

la Salut (242.012)7. Concretant més, a Catalunya, es produeix el mateix patró: les Ciències 

                                                
2
 Idescat. (2016). Alumnes matriculats per sexe i edat. Recuperat de:  

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=753 [consultat el 26 de desembre de 2017] 
3
 ídem. 

4
 Ymedia. (2017). Medios de comunicación en España (Enero 2017). Recuperat de: 

https://www.ymedia.es/es/mapa-de-medios [consultat el 26 de desembre de 2017] 
5
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Socials i Jurídiques és la branca que agrupa més universitaris, amb un total de 92.541. 

Seguidament, Enginyeria i Arquitectura amb 42.118 alumnes i, en tercer lloc, les Ciències 

de la Salut amb 41.075 universitaris8. 

A tot l’estat espanyol, el nombre de joves que han escollit estudiar Periodisme ha augmentat 

un 8,9% més segons dades de 2015-2016. Concretament, el nombre de matriculats de 

l’últim curs va ascendir fins a 21.662 alumnes.  

A Catalunya, hi ha fins a 2.640 estudiants de Periodisme, aproximadament, repartits en set 

universitats diferents: la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC), la Universitat de Vic (UV), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat 

Abat Oliva (UAO), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Ramón Llull 

(URL)9. Una altra dada destacable és que la UAB és la universitat que compta amb més 

matriculats, mentre que la segona posició queda relegada a l’URL. 

Pel que fa a les variables demogràfiques, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

cursen 26.155 estudiants de grau, dels quals 24.300 a temps complet10. Segons dades de la 

Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 

2017 s’han matriculat un total de 1.152 alumnes al grau de Periodisme, dels quals 294 són 

de nou accés. Pel que fa a la preinscripció, les dades més recents són de l’any 2016, quan 

es van formalitzar 1.299 sol·licituds, de les quals 400 eren de primera opció, per ocupar les 

280 places oferides. En relació al perfil dels estudiants de nou ingrés de l’any 2017, el 63% 

està format per dones i el 37% per homes. I la mitjana d’edat correspon als 19 anys.  

El rendiment dels estudiants de Periodisme de l’any 2016, és a dir, el nombre de crèdits 

superats entre el nombre de crèdits matriculats ascendeix al 91,53%, superant al de l’any 

anterior que suposava el 91,35%. La nota de tall ha anat variant al llarg dels anys. Els últims 

dos anys ha ascendit un 9,79 (2016) i un 9,27 (2017), amb una nota mitjana de 10,51 i 

10,44 sobre 14, respectivament. Finalment, pel que fa als crèdits matriculats, l’any 2017 la 

mitjana va ser de 56,2, un augment d’un 0,2% respecte a l’any anterior.  

Variables psicogràfiques i sociogràfiques 

Pel que fa a les variables psicogràfiques i sociogràfiques dels nous periodistes i de les 

empreses de comunicació, s’ha de destacar la precarització de les condicions laborals i, és 

que els mitjans són reticents a contractar nous professionals. En el cas que es produeixi, les 

dades apunten que un 80,85% dels afiliats pensen que els periodistes no reben una 

retribució justa per la feina, segons dades de la Federació Europea de Periodistes11. 

Tanmateix, alguns professionals de la comunicació com Ricardo Gutiérrez, secretari general 

de la Federació Europea de Periodistes, recorden que en els últims dotze anys a l’Estat 

                                                
8
 Idescat. (2016). Alumnes matriculats. Per branques d’estudis i universitats. Recuperat de: 
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10

 UAB. (2017). Dades del curs 2016-2017. Recuperat de: http://www.uab.cat/web/dades-basiques-
1345732621935.html [consultat el 28 de desembre de 2017]  
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espanyol han perdut la feina 12.000 periodistes i que el salari mitjà s’ha redimensionat a la 

baixa, passant dels 32.000 euros bruts el 2010 als 27.000 el 2015. 

Pel que fa a diferents col·lectius, com explica Isabel Muntané, del Col·lectiu 

#Onsónlesdones, a la Jornada sobre la precarietat laboral del Col·legi de Periodistes, la 

precarietat laboral afecta d’una manera més intensa a les dones, ja que les estadístiques 

demostren que els homes cobren un 25% més que les dones. 

Pel que fa als estudiants de Periodisme, segons la degana de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació de la UAB, Maria José Recoder: “El sistema no pot aguantar 500 estudiants 

graduats cada any. Hi ha mitjans que s’estan aguantant per la quantitat de becaris que els hi 

enviem”. Segons les dades de l’últim “Informe anual de la professió periodística” de l’any 

2016, el 74,6% dels enquestats reconeixen que el nombre de titulats és excessiu, mentre 

que un 23,4% ho consideren adequat i, fins i tot, reconeixen que existeixen possibilitats de 

treball per a tots. 

D’altra banda i pel que fa al mercat laboral entre els joves periodistes, el 92% dels 

enquestats han realitzat pràctiques o han exercit de becaris. Pel que fa a la remuneració, un 

51,9% afirmen que sí que cobren un sou, mentre que el 48,1% no estan remunerats12.  

En resum, els mitjans de comunicació són reticents a contractar a joves comunicadors i, en 

cas que es produeixi, aquests seran, majoritàriament, becaris que cobraran un sou precari 

o, directament no seran remunerats. 

Pel que fa a l’estil de vida dels estudiants de Periodisme, s’ha de destacar que, segons les 

enquestes un 62,1% dels alumnes han publicat a algun mitjà de comunicació, enfront del 

37,9% que no ho ha fet. Les formes de contactar amb els mitjans de comunicació que usen 

els estudiants són, majoritàriament, mitjançant l’ajuda d’un contacte personal (36,8%), en 

segon lloc s’hi troba a través d’un correu al mail de l’empresa (31,6%), i la resta són, gràcies 

a les pràctiques curriculars, mitjançant el correu d’un professor i, finalment, l’estudiant té el 

seu propi mitjà. 

Els motius pels quals han decidit no publicar són, en primer lloc, la desconeixença de com 

contactar amb els mitjans (50%), en segon, si la peça no té la qualitat o rigorositat (30%) i, 

finalment, no té temps per posar-se en contacte (20%). 

Actitud envers el producte 

Els usuaris que consulten activament els mitjans de comunicació online en l’àmbit estatal el 

consumeixen de mitjana de 4,8 dies a la setmana i 1,4 hores al dia. D’aquests consumidors, 

8 de cada 10 també consumeix habitualment diaris en format digital. Dins dels mitjans de 

comunicació, aquells que tenen més penetració són els diaris online seguits dels portals 

temàtics. Els usuaris de diaris en línia consumeixen aquest mitjà una mitjana de 5 dies a la 
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setmana i 0,9 hores al dia. A més, els diaris online es consoliden com un dels mitjans, en 

què els espanyols confien més13. 

Pel que fa a la penetració dels mitjans de comunicació a Catalunya, la televisió segueix 

encapçalant les llistes amb un 79,8%. No obstant això, els mitjans online ja ocupen la 

segona posició amb un 77,7% de penetració en el mercat català, sent els homes en un 

81,3% els que més fan ús dels mitjans a Internet, mentre que el percentatge en dones és 

menor (74,2%)14. Respecte a les franges d’edat, els usuaris que més en fan ús són d’entre 

25 i 34 anys, de 14 a 19 anys i de 20 a 24 anys en un 94%, 92,2% i 91,6% del total de la 

població, respectivament. 

Pel que fa a l’actitud envers UNICOWORK, el 100% dels enquestats afirmen que estaria 

disposat a oferir contingut de caràcter periodístic al lloc web. No obstant això, un 6,9% no 

estaria disposat a oferir dades de contacte com el mail, el nom del perfil dels seus comptes 

a les xarxes socials, etc.  

Oferta 

Pel que a l’oferta, és a dir, les altres empreses que ofereixen productes i serveis que poden 

ser complementaris al nostre o bé substitutius, i per tant configuren la nostra competència, 

s’hi troben tres tipus: la competència d’àmbit català, com els Serveis d’Ocupació de la 

Universitat Autònoma, així com els plans d’ocupabilitat que presenta la Generalitat de 

Catalunya a Barcelona Activa. En segon lloc, la competència d’àmbit nacional, com són els 

nous portals de treball que han sorgit en l’àmbit estatal com InfoJobs o Primer Empleo i, 

finalment, la competència d’àmbit internacional, essent LinkedIn el lloc web per cercar feina 

per excel·lència. 

A Espanya, l’atur és un dels problemes estructurals més greus que s’ha vist agreujat per la 

crisi econòmica que persisteix. La taxa d’atur arriba al seu punt àlgid el 2013, quan es 

registren els nivells màxims amb un 26% de parats. Malgrat la petita recuperació econòmica 

que s’està donant, amb un augment de la taxa d’ocupació del 3% a l’any, aproximadament, 

la taxa de desocupació encara es manté en el 19%, segons dades de l’OCDE. Les xifres 

sobre l’atur juvenil encara són més elevades i, és que duplica aquesta taxa, arribant al 

42,7%15. 

A Catalunya, la taxa d’atur també és molt representativa i arriba al 12,6%, durant el quart 

trimestre de 2017, segons dades de l’IDESCAT. L’atur juvenil, és a dir, aquell comprés entre 

els 16 i els 19 anys és el més elevat i, afecta el 50,6% dels joves. La població entre 20 i 24 

anys també té una de les taxes d’atur més prominents arribant al 24% dels joves. És a dir, el 

74,6% dels joves amb edats compreses entre els 16 i els 24 anys es troben a l’atur, fet molt 

rellevant i, és que seran els consumidors potencials dels diversos llocs web per cercar feina 

a Internet. 
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Competència d’àmbit català 

La UAB compta amb un Servei d’Ocupabilitat que pretén promoure i facilitar l’ocupabilitat 

dels estudiants i titulats de la UAB oferint les eines necessàries per construir la seva carrera 

professional i ajudant a desenvolupar les habilitats i estratègies de cerca de feina. Així, 

compta també amb NEXUS, una aplicació informàtica de la UAB que gestiona l’alta 

d’usuaris del Servei d’Ocupabilitat, les ofertes de feina i de pràctiques, realitza els processos 

de selecció i els convenis de cooperació educativa de pràctiques no curriculars interns i 

externs16.  

Per tant, els estudiants de la UAB, a través d’aquest servei poden visualitzar ofertes de feina 

i de pràctiques, participar i fer un seguiment del procés de selecció de candidats i dels 

convenis de cooperació educativa, inscriure’s a les Activitats d’Orientació Professional 

grupals i sol·licitar cites d’orientació professional. En aquest mateix àmbit trobem el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya i portals com Barcelona Activa, Feina Activa i les ofertes de 

feina de la DIBA.  

Aquest servei, però, es diferencia d’UNICOWORK per no tractar-se d’un servei especialitzat, 

ja que comprèn totes les titulacions de la UAB i per centrar-se en l’objectiu d’aconseguir una 

feina o unes pràctiques no curriculars. Així doncs, els alumnes no poden mostrar les peces 

periodístiques elaborades a la universitat.  

Competència d’àmbit nacional 

La competència d’àmbit nacional se centra en aquelles pàgines web destinades a connectar 

treballadors sense feina o estudiants amb empreses que ofereixen un lloc de treball. En 

primer lloc, s’hi troben una sèrie de pàgines per trobar feina encapçalades per InfoJobs i 

Primer Empleo. 

Infojob neix com una “companyia que pretenia donar resposta als problemes de reclutament 

que es trobaven les emergents puntcom”, així s’expressa a la pàgina web i, és que és una 

de les plataformes de treball de referència a l’estat espanyol. Segons dades de la 

companyia, 7 de cada 10 ofertes a Internet a Espanya estan a InfoJobs i, una més 

representativa és que el 2016, es van tancar més d’1,2 milions de contractes, gràcies al lloc 

web.  

L’any 1995 Nacho González-Barros funda la companyia Grupo Intercom, que serà la 

creadora el 1998 d’InfoJobs. En l’actualitat, el grup escandinau de comunicació, Schibsted 

Media Group controla la companyia des de la seva compra el 2009. Una de les innovacions 

de l’empresa arriba el 18 d’octubre de 2016, quan llancen la seva nova aplicació mòbil i, que 

tan sols un mes després es converteix en la primera app de feina en obtenir més d’1 milió 

d’usuaris únics. 

No obstant això, la plataforma està dirigida, majoritàriament, a aturats amb un nivell de 

formació bàsic (ESO) en un 30%, mentre que els estudiants universitaris representen el 

18% del total, segons dades de l’últim Informe sobre l’Estat del Mercat Laboral Espanyol 

2016. El més destacable és que la majoria de vacants s’ubiquen, en primer lloc, a Madrid 
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(31%) i, en segon, a Catalunya (en un 29%). Tanmateix, solament un 2,06% del total 

cerquen llocs de feina en el sector del màrqueting i la comunicació. 

D’altra banda, Primer Empleo és un portal fundat l’any 2002 i dirigit exclusivament a 

estudiants que han acabat la seva titulació i no posseeixen experiència laboral. Segons 

dades de la plataforma, actualment compta amb més de 25.000 empreses i més d’un milió 

de candidats, convertint-la en la primera borsa de treball a Espanya especialitzada en 

ofertes de treball, beques i pràctiques per a candidats sense experiència prèvia. 

Competència d’àmbit europeu i internacional 

Un dels portals europeus més importants per cercar feina és l’EURES o Portal Europeo de 

la Mobilidad Profesional que té com a propòsit “proporcionar serveis d’informació, 

assessorament i contractació/col·locació (cerca de feina) als treballadors i empresaris, així 

com qualsevol ciutadà que desitgi beneficiar-se del principi de la lliure circulació”17. Aquest 

lloc web es crea l’any 1993 i és una xarxa de cooperació entre la Comissió Europea i els 

serveis públics d’ocupació europeus dels estats membres de l’Espai Econòmic Europeu 

(EEE) funciona gràcies a una xarxa de més de 850 consellers EURES a tota Europa. 

Tanmateix, la web presenta una secció especialitzada a cercar feina: “Encuentre 

oportunidades para jóvenes”. Actualment, compta amb fins a 57.507 sol·licitants de feina a 

Espanya i té fins a 1.088 vacants, és a dir, un vacant pot ser un o més llocs de treball i, 

Catalunya és la que més vacants reuneix, amb 15218. 

LinkedIn és la plataforma de promoció professional per excel·lència amb més de 530 milions 

d’usuaris a 200 països diferents i, és la setena xarxa social més emprada pels usuaris a 

Espanya, per sota d’altres com Spotify, Instagram, Twitter o YouTube, entre d’altres19. 

LinkedIn Corporation defineix la seva proposta de valor com la major xarxa professional del 

món amb una missió: “Connectar tots els professionals del món per a ajudar-los a 

augmentar la seva productivitat i rendiment”20. 

LinkedIn neix l’any 2002 al saló de Reid Hoffman, co-fundador de LinkedIn, i amb el suport 

d’altres tres fundadors: Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly i Jean-Luc Vaillant i, es 

llança oficialment el 5 de maig de 2003. En deu anys, la xarxa social creix a un ritme 

vertiginós i arriba als 225 milions d’usuaris, fent que la companyia creixi a més de dos 

membres per segon21. Actualment, l’empresa és capitanejada per Jeff Weiner, el conseller 

delegat (CEO), i per un equip de gestió de l’empresa format per executius de gran 

experiència provinents d’empreses com Yahoo!, Google, Microsoft, TiVo, PayPal i Electronic 

Arts. 
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LinkedIn obre la seva primera oficina a Espanya el 27 de març de 2012, on un nou equip 

donarà suport a una base de clients que es troba en augment. Així ho expressà Jeff Weiner, 

CEO de LinkedIn: “Amb prop de tres milions de professionals al país, estem aconseguint 

gairebé la meitat de la població professional del país, cosa que no és d'estranyar, ja que 

Espanya és un dels nostres països de més ràpid creixement a Europa"22. Així s’inicia una 

forta expansió, també gràcies a l’afiliació de tres universitats espanyoles: la Universitat 

Complutense de Madrid, la Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat de Barcelona 

(UB). 

LinkedIn podria ser la gran competidora d’UNICOWORK i, és que l’abril de 2016, la xarxa 

social va crear una nova aplicació per a mòbil destinada a estudiants universitaris americans 

a punt de graduar-se, la LinkedIn Students. L’aplicació mòbil crea sota la premissa que, “els 

usuaris el que realment necessiten és ajuda per a trobar el seu primer treball fora la 

universitat”, així ho expressa Ada Yu, product manager de LinkedIn i, és que un de cada 

deu estudiants van a la universitat per aconseguir una feina millor, però el 44% dels 

graduats estan subocupats, segons la Reserva Federal de Nova York23. Per tant, pretén 

oferir ofertes de treball personalitzades a l’usuari. Malgrat tot, solament es pot descarregar 

als Estats Units i, de moment, no s’està considerant la possibilitat de llançar una aplicació 

pel continent europeu. 

No obstant això, la xarxa social està provant altres innovacions amb l’objectiu de fer més 

fàcil i ràpida la connexió dels usuaris amb la xarxa de LinkedIn. Una de les noves 

funcionalitats que s’està posant en marxa és l’Assessorament Professional o Carreer 

Advice24. Aquesta nova eina va dirigida a aquells usuaris que vulguin iniciar un nou projecte 

o posar en marxa la seva pròpia empresa i els permetrà, de manera més còmoda, posar-se 

en contacte amb la persona adequada. Com funcionarà? 

En primer lloc, l’usuari haurà d’anar al quadre de comandament del seu perfil de LinkedIn, 

on trobarà la secció d’assessorament professional, on, a través de la inserció de diverses 

dades, li permetrà connectar amb un professional i xatejar dins la pròpia xarxa social o 

podrà oferir ell mateix el seu consell a altres usuaris. Aquest feature solament està 

disponible als Estats Units, el Regne Unit, l’Índia i Austràlia, però està previst que durant els 

pròxims mesos estigui disponible arreu del globus. 

Student Job és un altre portal per cercar feina, aquest, però està especialitzat a trobar feines 

per a estudiants. Tanmateix, ofereix als milers d’usuaris consells per trobar allotjament a 

Barcelona o com trobar feina sense experiència prèvia a la secció Blog. Aquest portal es 

funda l’any 1999 als Països Baixos sota el nom de Studentenwerk. El 2009 el portal arriba a 

Espanya i, ben aviat, el 2011, compta amb 50.000 estudiants. Actualment, compta amb més 

de 775.000 candidats registrats i, fins a 5 milions de candidats a l’StudentJob internacional, 

segons dades de la mateixa empresa.  
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Proveïdors i intermediaris 

Per la creació del web es pot utilitzar la plataforma Wordpress, concretament Wordpress 

Business, per 24,92€ al mes, amb facturació anual. Aquest és ideal per petites empreses i 

es diferencia dels altres tipus de Wordpress per poder tenir accés a plugins i temes 

personalitzats, la incorporació de Google Analytics i l’espai d’emmagatzematge il·limitat, 

entre d’altres. No obstant això, s’hauria de fer la compra del domini, que podria costar de 

4,90€ anuals a Nominalia fins a 0,99€ l’any el primer i, els següents, el preu s’eleva fins a 

9,99€ a l’any. 

La segona opció recomanada per Aaron Blanco, CEO de l’empresa Proogresa i Òscar 

Coromina, director de Màrqueting de l’Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, és fer ús de Wordpress.org, que permet descarregar la plataforma allotjada a un 

hosting. Pel que fa al hosting, s’han trobat diverses empreses proveïdores, entre les quals 

Hostinet.com, una empresa, nascuda a principis del 2003,  especialitzada en el hosting a 

Wordpress. L’empresa ofereix tres tipus de plans: el primer des de 4,38€/mes, el segon des 

de 5,54€/mes i, el més adient que inclou un domini gratuït, des de 8,34€/mes. La seva 

contractació s’efectua amb un pagament mínim per un any que serà de 60€, 76€, 114,40€. 

Dinahosting és una altra empresa, creada el 2001, que ofereix dos plans: un bàsic de 4,50 

al mes i un avançat de 9,90€. En conclusió, les tarifes per un servidor són molt semblants a 

totes les empreses, tant pel preu com pels serveis que ofereixen. 

Finalment, s’hi troba l’equipament tecnològic de la Universitat Autònoma de Barcelona, com 

els ordinadors, el Wi-Fi, etc. Que no suposa cap càrrec addicional. 

Diagnòstic de la situació actual (DAFO) 

L’anàlisi de les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats (DAFO) permetrà fer 

un diagnòstic de la situació actual i de com la web de promoció de l’alumnat pot encabir-se 

dins el mercat. 

 

Anàlisi Intern Anàlisi Extern 

Debilitats Amenaces 

La complicada tasca de filtratge que s’ha de 
realitzar per garantir un nivell de qualitat a 
totes les peces periodístiques que es 
publiquin al web.  

Els mitjans de comunicació contracten cada 
cop a menys professionals i tiren endavant 
amb una plantilla de becaris. 

La creació del portal web requereix una 
corba d’aprenentatge brusca i que pot 
dificultar la seva correcta posada en marxa. 

La forta precarització de la feina dels 
periodistes i, és que la majoria exerceixen 
com a tals sense cobrar per les peces que 
realitzen. 

Fortaleses Oportunitats 

El contingut del web prové dels propis 
estudiants de Periodisme, motivats per 
poder publicar els seus treballs. Per tant, 
UNICOWORK no tindrà problemes per trobar i 

L’elevada taxa d’atur juvenil que arriba a 
Catalunya al 74,6% dels joves amb edats 
compreses entre els 16 i els 24 anys. 
Aquest segment de la població cercarà 
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publicar aquest contingut.  promocionar-se de forma online, ja que és 
la manera més fàcil i ràpida de trobar feina 
o, simplement, de fer-se visible. 

Gràcies a la tasca de filtratge per part de 
professionals de la comunicació, es pot 
confirmar la qualitat de les peces. 

Tot i la competència potencial, no hi ha cap 
web que desenvolupi exactament els 
serveis que vol oferir UNICOWORK. Per tant, 
ens trobem amb un nínxol de mercat.  

 Els alumnes consideren que la universitat 
no els ha ajudat a posar-se en contacte 
amb els mitjans de comunicació (79,2%). 

 

4.1.2. Definició del públic objectiu 

Després d’analitzar el mercat objectiu, podem definir amb cert rigor quin és el nostre públic 

objectiu. Per delimitar el públic s’ha dividit entre el consumidor final i l’institucional. 

 

Consumidor final 

Per definir el consumidor final s’ha realitzat una enquesta mitjançant l’eina de Google Forms 

per obtenir més dades, ja que és necessari conèixer quines són les empreses, a les quals 

volen fer arribar les seves peces periodístiques. Segons els enquestats, un 82,8% publicaria 

en mitjans nacionals, seguit d’un 65,5% que ho faria en el sector privat. Amb un percentatge 

menor trobem un 44,8% dels enquestats que publicaria les seves peces periodístiques en 

mitjans locals, un 41,4% en empreses com els gabinets de comunicació i un 31% en el 

sector públic, com ajuntaments, diputacions, etc. Finalment trobem un 3,4% dels enquestats 

que publicaria en qualsevol mitjà mentre aquest valorés el treball dignament i en mitjans 

internacionals. 

Consumidor institucional 

Els consumidors institucionals, als quals es dirigeix la web són els ajuntaments que tenen la 

propietat de les televisions i ràdios públiques locals i dels gabinets de comunicació. Els 947 

ajuntaments de Catalunya estan a càrrec de 158 mitjans públics, i, més concretament, 25 

estan a càrrec de televisions locals públiques. Un exemple en són l’Ajuntament de 

Badalona, de Terrassa, de Tarragona o de Granollers25. 

4.1.3. Estratègies de màrqueting 

Definició del producte 

L’objectiu principal és crear un aparador per a promocionar els estudiants de Periodisme de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, a fi que puguin penjar els continguts periodístics que 

produeixin durant el grau.  

El nom del lloc web és UNICOWORK que és la conjunció d’“uni” que funciona com a diminutiu 

d’universitat, “co-” que és el prefix en anglès de “cooperar” i “work”, que es tradueix com a 
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“treballar” en català. També, s’aconsegueix inserir la paraula “único”, que vol ressaltar 

l’originalitat dels continguts realitzats pels alumnes. Per tant, el nom significa que és un 

projecte educatiu basat en la cooperació entre estudiants per aconseguir un objectiu: una 

feina o la publicació de les peces periodístiques inèdites a un mitjà de comunicació.  

El logotip de l’entitat és el nom complet amb una “U” diferent de la resta de lletres i 

personalitzada, per tant, no es pot trobar a altres entitats. Les lletres que conformen el nom 

són en blanc i es troben en un rectangle verd, fet que recorda a les carpetes de la 

Universitat Autònoma de Barcelona.  

Pel que fa a les mosques i el favicon, és a dir, la imatge que funciona com una icona de la 

pàgina web, és un quadre verd, on hi ha impresa la “u” característica de l’entitat, 

UNICOWORK. S’han fet dues variacions: amb ombres i sense. Després d’observar ambdues, 

s’emprarà la que no té ombres, ja que és més sòbria i, alhora permet veure més fàcilment la 

lletra.  

 

Figura 4.1 Primera prova del logotip 

 

Figura 4.2. Segona prova del logotip 

 

Figura 4.3. i 4.4. Miniatures del logotip pel favicon i d’altres usos 
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Els continguts que s’oferiran als mitjans seran, principalment, reportatges, entrevistes, 

cròniques, notícies i documentals, com el següent: La Novena Província, que tracta sobre 

els immigrants andalusos a Catalunya durant la dècada dels 60, a través de l’experiència de 

la protagonista. Les temàtiques seran molt diverses i, no estan regides pel portal. No 

obstant això, hauran de passar uns controls de qualitat mínims que s’especificaran en 

l’apartat 5.1.2., Guia Editorial i Manual d’Ús. 

 

Figura 4.5. Fotograma del documental La Novena Província. 

 

Figura 4.6. Fotograma final de La Novena Província. 

Pel que fa a l’abast de les peces periodístiques penjades a UNICOWORK, destaquem en 

primer lloc un abast local i nacional. Ens referim, doncs, a Catalunya en particular, i 

Espanya en general. Aquest fet es deu principalment a l’idioma de les peces que elaboren 

els estudiants de Periodisme de la UAB, que acostumen a ser en català o castellà. A més, 

els estudiants solen tractar temes locals, a causa de l’accessibilitat de fonts o al 

coneixement del tema, o bé nacionals. Tot i això, es pot donar algun cas d’abast 

internacional amb un tema concret de repercussió internacional, però no és la dinàmica que 

s’espera. De la mateixa manera, si els estudiants pretenen trobar una feina o una 

col·laboració amb un mitjà de comunicació a través d’UNICOWORK, aquest serà, 

probablement, d’àmbit local o nacional. Això concorda amb el resultat de l’enquesta 

realitzada a estudiants de Periodisme de la UAB, ja que un 82,8% dels enquestats voldria 

publicar a mitjans nacionals, i un 44,8% a locals, enfront d’un 3,4% que ho faria en mitjans 

internacionals.  
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Fixació de la política de preu 

Pel que fa al preu del nostre producte, trobem que és gratuït, ja que la nostra pàgina web se 

centra en la publicació del contingut que ofereixen els propis estudiants de Periodisme. 

Aquests, no han de pagar cap taxa per pujar el contingut al web, i els mitjans de 

comunicació interessats en la publicació d’alguna peça periodística tampoc han de pagar 

per tal de descarregar-la i publicar-la. Tanmateix, si un mitjà de comunicació ho considera, 

pot retribuir econòmicament la peça seleccionada a l’estudiant que l’ha realitzat.  

Estratègia de distribució 

UNICOWORK no compta amb cap canal de distribució, més enllà de fer ús del software de 

Wordpress, perquè el web pretén ser el canal de distribució entre els estudiants de 

Periodisme i els mitjans de comunicació. Per tant, no disposa de cap estratègia de 

distribució en concret més enllà de fer visibles les peces periodístiques dels alumnes per a 

ser publicades pels mitjans de comunicació.  

Pla de comunicació 

Per donar a conèixer el portal web, es portaran a terme diverses estratègies. En primer lloc, 

es farà promoció dels continguts a través de tres xarxes socials, Facebook, Twitter i 

Instagram. Tanmateix, s’espera promoció per part del Deganat i del Servei de Comunicació 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja que és un projecte que beneficia a la universitat 

i als seus estudiants. 

D’altra banda, s’ha realitzat una enquesta al professorat que està fent docència als 

estudiants de Periodisme, a fi de conèixer la seva opinió sobre el projecte i, saber quins 

serien susceptibles de promocionar i fer arribar el projecte als estudiants dels diversos 

cursos del Grau de Periodisme. 

Per a fer conèixer la web a les diverses empreses de comunicació, es farà una estratègia de 

comunicació de forma directa, és a dir, es parlarà directament amb els mitjans de 

comunicació i s’usarà els contactes que proveeixi el Servei de Comunicació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

En conclusió, no s’espera cap inversió econòmica pel que fa a l’estratègia de comunicació 

d’UNICOWORK. D’altra banda, s’han preparat diverses estratègies, entre les quals un 

empathy map per descriure rigorosament el target i un calendari del contingut que es 

publicarà a la web, juntament amb la seva promoció a les xarxes socials. Aquesta 

planificació es pot trobar a l’Annex B. 

Empathy map 

● Amb qui estem empatitzant? 

○ Qui és la persona que volem entendre? Joves amb interessos pel periodisme i la 

comunicació, estan estudiant la carrera de Periodisme i volen que les peces 

periodístiques que elaboren per la universitat tinguin més difusió.  

○ En quina situació estan? Estan aprenent la carrera i la professió, així com, com 

elaborar correctament les peces periodístiques. Alguns treballen per pagar la 

carrera, i altres només estudien. Ambdós tipus volen treballar de periodistes i 
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publicar les peces que elaboren per començar a tenir un nom en el món de la 

comunicació i experiència.  

○ Quin és el seu rol en aquesta situació? Elaborar les peces periodístiques que 

mana la universitat i intentar publicar-les a través d’UNICOWORK.  

 

● Què necessiten fer? 

○ Què necessiten fer que sigui diferent? Aconseguir publicar les seves peces 

periodístiques.   

○ Quines feines han de fer? Elaborar les peces i penjar-les, seguint els paràmetres 

d’UNICOWORK, per aconseguir una major difusió.  

○ Com sabem que ho han assolit? Quan els mitjans de comunicació publiquin 

peces que han elaborat els estudiants i han penjat al web.  

 

● Què veuen? 

○ Què veuen en el mercat? Molts periodistes que intenten guanyar-se la vida 

publicant les seves peces als mitjans de comunicació i un augment de la precarietat 

laboral.   

○ Què veuen en el seu ambient més proper? Companys de la carrera de 

Periodisme que també volen publicar les seves peces però no saben com.  

○ Què veuen que fan i diuen els altres? Veuen altres companys que intenten 

publicar les seves peces i aconseguir una major difusió.  

 

● Què diuen? 

○ Què hem escoltat que diuen? Que no saben com posar-se en contacte amb els 

mitjans per publicar les seves peces.  

○ Què ens imaginem que diuen? Que necessiten l’existència d’UNICOWORK per 

facilitar el procés d’autopromoció.  

 

● Què fan? 

○ Què han fet avui? Han anat a classe i alguns a treballar i posteriorment han 

realitzat la feina prevista de la universitat.  

○ Quin comportament hem observat? Que elaboren moltes peces periodístiques 

que només llegeixen ells mateixos i els propis professors.  

○ Què imaginem que fan? Que intenten posar-se en contacte amb algun mitjà de 

comunicació per adquirir experiència.  

 

● Què escolten? 

○ Què escolten del que diuen els altres? Que aconseguir publicar les peces 

periodístiques o feina de comunicació durant la carrera és complicat, més enllà de 

les pràctiques curriculars o extracurriculars.  

○ Què escolten del que diuen els seus amics? Que poden publicar les seves 

peces als mitjans de comunicació perquè tenen la qualitat suficient.  

○ Què escolten del que diuen els companys? Que volen publicar les seves peces 

a mitjans de comunicació.  
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● Què pensen i senten? 

○ Pains (Quines són les seves pors, frustracions i ansietats?): No aconseguir 

publicar les seves peces periodístiques a cap mitjà de comunicació, no tenir 

contacte amb cap mitjà i no trobar feina dins el món de la comunicació.  

○ Gains (Què volen, necessiten, esperen aconseguir i quins són els seus somnis?): 

Volen poder publicar les seves peces i demostrar que tenen la qualitat suficient, 

així com aconseguir experiència en el món laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

4.2. Pla d’operacions 

El pla d’operacions, és a dir, “el conjunt d’instruccions concretes per a un període 

d’operacions que inclou les finalitats perseguides pel comandament, les missions i els 

terminis a cobrir”26,  tindrà dos apartats bàsics: 

 

4.2.1. Pla de producció 

UNICOWORK es caracteritza per un procés de producció intermitent, ja que el producte digital 

és un bé únic i no seriat, i un procés de producció simple perquè solament produïm un únic 

producte: un portal web per a promocionar l’alumnat de Periodisme. 

L’ordre de les etapes de producció són les que s’observen. A continuació, es detallen les 

tasques, l’outsourcing, el temps i els recursos de producció necessaris. S’ha d’apuntar que 

totes les fases queden plasmades al calendari del punt “3.2. Planificació temporal de les 

tasques”. 

Les etapes que conformen la producció del web són les 

següents: En primer lloc trobem el contacte de l’alumnat 

amb la mateixa web. És el moment en què un alumne de 

Periodisme decideix promocionar una de les seves peces 

pujant-la a UNICOWORK. Per fer-ho, primer s’ha 

d’assegurar que la seva peça compleix els requisits del 

web explicats al llibre d’estil i manual d’ús. En cas 

afirmatiu, l’alumne pot pujar la peça en el format més 

apropiat perquè pugui ser descarregada amb unes dades 

bàsiques per a ser identificada. Els recursos necessaris 

seran l’existència de la plataforma web per pujar el 

contingut, així com els elements informàtics que permetin 

aquest registre d’arxius. Seguidament trobem la revisió de 

continguts segons els filtres de qualitat. En aquesta etapa 

les responsables del web es disposen a revisar tots els 

arxius pujats al web per comprovar si són de qualitat i si 

segueixen els requisits descrits al llibre d’estil i al manual 

d’ús d’UNICOWORK. Si les peces analitzades no són 

validades, s’eliminen, si pel contrari compleixen tots els 

requisits, són publicades al web amb la seva 

corresponent identificació. Per dur a terme aquesta etapa 

es necessiten els recursos informàtics ja comentats i l’equip humà que desenvoluparà la 

tasca de filtre.  

En tercer lloc trobem la publicació de la peça. Per desenvolupar aquesta etapa són 

necessaris els recursos informàtics comentats anteriorment. Després trobem el contacte 

amb les empreses i els mitjans de comunicació. En aquesta etapa, un mitjà de comunicació 

o una empresa decideix publicar una de les peces del web. Per tal de fer possible aquesta 

publicació, el mitjà o empresa es posa en contacte amb el web mostrant el seu interès per 
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 Enciclopèdia catalana. Recuperat de: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0197695.xml [consultat 
el 4 de març de 2018]. 

Figura 4.7. Etapes de producció 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0197695.xml


27 

una peça. A partir d’aquest moment, UNICOWORK cedeix la peça al mitjà i li ofereix les dades 

de contacte de l’alumne que ha penjat la peça. Llavors, UNICOWORK envia un missatge a 

l’autor de la peça per confirmar que el seu arxiu ha estat descarregat per un mitjà o empresa 

per a ser publicat. Aquest procés de descàrrega suposa l’última etapa  

Les etapes principals en la producció del lloc web que afecten el pla de producció són 

difícils d’assenyalar, ja que el procés parteix de continguts ja elaborats. Malgrat tot, al ser un 

lloc web d’informació té unes necessitats més pròpies d’un diari. Aquestes fases seran, en 

primer lloc, una pre-producció, és a dir, el disseny de la web i les eines de gestió que tindrà 

una durada de tres mesos aproximadament. En segon, la selecció de continguts i la seva 

posterior captura que es produirà de forma ininterrompuda. A continuació, es produeix el 

canvi de format (de paper, àudio o imatge a la web). En quart lloc, s’hi trobaria l’edició dels 

continguts, a fi d’adequar-los al llibre d’estil d’UNICOWORK, així com la posada en marxa 

l’estratègia de comunicació i, finalment, el contacte amb les empreses i la descàrrega de 

continguts.  

 

En conclusió, el temps que es trigarà en elaborar el lloc web, es publicaran i es 

promocionaran els continguts serà superior a tres mesos. Aquest fet fa destacar la 

importància de la seva continuïtat més enllà dels mesos, en què es produeix el PFG. 

4.2.2. Resum de recursos de producció i costos 

Localització 

La seu central d’UNICOWORK està ubicada a la Facultat de Periodisme de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

Dins la facultat es farà ús de les aules informatitzades, ja que disposen de tots els 

equipaments necessaris per desenvolupar les tasques d’UNICOWORK (elaboració del lloc 

web, promoció a les xarxes, etc.). Com a avantatge s’ha de destacar la proximitat amb la 

demanda, és a dir, els estudiants de Periodisme i, per tant es produeix una comunicació 

més fluida, ràpida i eficaç. 

 

Figura 4.8. Ubicació de la seu d’UNICOWORK 
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Inversions en capital fix 

 

Concepte Despeses/costos (exercici) 

Recursos informàtics  

Hosting + domini 35,51€ 

Wordpress 0€ 

Total  35,51€ 

 

Altres costos de producció  

 

Concepte Despeses/costos (exercici) 

Transport  

Gasolina 50 x 12 = 600€ 

Total 600€ 

 

 

Política laboral i salarial: selecció de personal, contractació i formació continua 

UNICOWORK és una entitat que es basa en l’economia col·laborativa i, més concretament, en 

la producció col·laborativa (o P2P Production) que inclou la compilació de coneixement i, 

per tant pot ser considerat un bé o servei d’intel·ligència col·lectiva. Tanmateix, abraça 

iniciatives de cooperació desinteressada (no remunerada), juntament amb els models de 

negoci lucratiu27. Aquest últim es produirà en cas que l’autor de la peça especifiqui que la 

seva peça únicament podrà ser descarregada si es produeix el seu pagament previ. Els 

beneficis, però, no repercutiran a UNICOWORK, sinó que seran íntegrament per l’autor, fet 

que mantindrà a l’entitat com a una sense ànim de lucre. 

L’única diferència que es vol ressaltar amb la P2P Production és que no contractem a 

personal i, és que els autors de les peces voluntàriament les cedeixen per usar el portal com 

una eina de promoció personal. Tanmateix, UNICOWORK no obliga als estudiants a produir 

de forma continuada, ni ofereix propostes de treballs, de forma que no es poden considerar 

treballadors en cap de les seves modalitats (amb contracte, autònom…). 

 

 

                                                
27

 Economistas al frente. https://economistasfrentealacrisis.com/que-es-la-economia-colaborativa/ 
[consultat el 01/03/2018]. 

https://economistasfrentealacrisis.com/que-es-la-economia-colaborativa/
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4.2.3. Estructura organitzativa del projecte 

UNICOWORK es caracteritza per tenir una estructura organitzativa clàssica, amb un model 

lineal i horitzontal. Bàsicament està compost per les seves dues creadores: Olga Murillo i 

Alba Garcia. Ambdues realitzen la tasca de direcció, producció, disseny, filtratge, 

manteniment i comunicació del projecte.  

 

Així doncs, els càrrecs a desenvolupar seran els de dissenyador web, encarregat de 

dissenyar, posar en marxa i mantenir el web, community manager, encarregat de gestionar 

les xarxes socials i la presència online, social media manager, encarregat de crear el pla de 

màrqueting digital, consultor SEO, encarregat de garantir un bon posicionament als motors 

de cerca i analista digital, encarregat d’analitzar les dades del tràfic d’un lloc web.  

 

Tanmateix, també trobem la figura del creador de continguts digitals, formada pels 

estudiants de Periodisme que col·laboraran amb el projecte.  

4.2.4. Pla econòmic i financer 

Per tal d’elaborar el pla econòmic i financer UNICOWORK ha decidit no realitzar un 

pressupost de capital ni un pressupost d’explotació perquè no rebrà ingressos ni 

finançament extern. Així doncs, el pla financer del lloc web es basa únicament en tres tipus 

de despeses que es pagaran amb finançament propi.  

Les dues primeres despeses es corresponen amb els costos de producció, es tracta de les 

despeses del hosting i del domini i del desplaçament a la seu. El domini, 

www.unicowork.cat, té un cost anual de 8,95€. D’altra banda, el hosting per a Wordpress té 

un cost de 20,40€ per un període d’alta de tres mesos. Finalment, se li aplica un 21% d’IVA, 

que correspon a 6,16€. Tot suma un total de 35,51€. A aquesta despesa, també cal incloure 

el desplaçament fins a la seu en automòbil que suposaria uns 50€ mensuals. 

Finalment, trobem un pressupost que UNICOWORK ha elaborat per externalitzar una part de 

la feina d’edició del web: 

 

Concepte Despeses/costos (pressupost) 

Incorporació de Mega menú desplegable amb 
icones: Uber Menu 

17€ 

Edició del submenú: Horizon Menu 17€ 

Edició més visual de la borsa de treball. Job Board 
Designer: A Plugin to Design and Customize your 
WP Job Manager 

33€ 

Dissenys secundaris per a les pàgines Estudiants i 
Empreses i mitjans 

198€ 

Creació d’una extensió per inserir un formulari en la 
descàrrega de continguts que informi sobre quina 

38,15€  

http://www.unicowork.cat/
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empresa descarrega: Download Manager Pro 

Inserció d’un comptador de peces publicades: 
WordPress Statistics Counter Plugin with Layout 
Builder 

13€ 

Total  316,15€ 

 

En primer lloc, s’ha escollit una extensió de pagament, Uber Menú que servirà per crear un 

mega-menú amb totes les seccions. Per realitzar un submenú amb els apartats per a 

Estudiants i Empreses i mitjans s’ha inclòs un plugin, Horizon Menú. Per inserir una llista 

amb un cercador s’inclou l’extensió, Job Board Designer. Pel que fa a la creació de les 

pàgines secundàries d’Estudiants i Empreses i mitjans i d’acord amb els preus que 

ofereixen webs com Sitelab que cobren 99€ per cada apartat, per tant, comptem que s’han 

d’editar dues que responen a 198€. Per descarregar peces s’ha pressupostat una extensió 

de pagament, el Download Manager Pro que permet protegir les descàrregues. Quant a la 

inserció del comptador de peces publicades s’ha triat l’extensió de pagament Wordpress 

Statistics Counter Plugin with Layout Builder.  
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Capítol 5 

 

Anàlisi i disseny del sistema 

 

5.1. Visió general del sistema 

5.1.1. Llibre d'estil gràfic 

A continuació, s’hi troben les diverses qüestions visuals del lloc web: el logotip, els colors 

corporatius i la tipografia que es farà ús a la web. A fi de mantenir la continuïtat, també s’ha 

elaborat un Manual d’Identitat Corporativa perquè tots els editors i administradors del lloc 

web segueixin les pautes d’estil. El document maquetat pot trobar-se a l’Annex C. 

Logotip 

 

Identificació bàsica 

 

El conjunt de signes que identifiquen UNICOWORK i que componen la marca són: el símbol, 

el logotip i els colors corporatius. Per adaptar el conjunt a les diverses proporcions dels 

diferents suports de comunicació, s’han previst diverses solucions d’aplicació de la marca. 

Totes aquestes possibilitats alternatives normalitzades fan que la marca tingui una major 

versatilitat i proporcionen a l’usuari una gran flexibilitat en el moment de la seva correcta 

aplicació. 

 

 
Figura 5.1. Logotip final d’UNICOWORK 
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Símbol 

 

El símbol d’UNICOWORK està format per una “u”, inicial del projecte. Aquesta, es mostra de 

forma geomètrica per simbolitzar professionalitat i senzillesa. A més, li proporciona un 

simbolisme fàcil d’identificar.  

 

Figura 5.2. Símbol d’UNICOWORK 

Tipografia 

 

La font principal del text d’UNICOWORK és Open Sans i les seves variants, per mantenir un 

estil senzill i visual, que no sigui difícil de llegir.  

- Text de la peça periodística: Open Sans, rodona, 15 píxels, color negre (#000000). 

- Vincle dins el text: Open Sans, rodona, subratllada, 15 píxels, color verd (#3d6020). 

- Titulars: Open Sans, negreta, 22 píxels, color gris fosc (#333333). 

 

La tipografia utilitzada pel logotip és Broshk. Per tant, tots els elements visuals i el conjunt 

de signes que identifiquen UNICOWORK, només es poden compondre de Broshk i les seves 

variants: Bold, Medium i Italic.  

Color 

 

Colors corporatius 

 

Els colors corporatius d’UNICOWORK són el color verd #3d6020 i el blanc #ffffff. Per als 

textos s’utilitzarà el color negre i en alguna ocasió, si s’escau, el blanc. Per a destacar 

alguna part del text s’utilitzarà el verd ja esmentat o un color secundari.  

 

 
Figura 5.3. Colors principals de la web 
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Colors secundaris 

 

Els colors secundaris d’UNICOWORK, són el verd #26422a i el gris #d7d7d7. Aquests es 

podran trobar al web en algunes ocasions.  

 

 
Figura 5.4. Colors secundaris pels apartats d’Empreses i Estudiants 

 

Colors del logotip 

 

Els colors bàsics de reproducció del logotip d’UNICOWORK són el color verd #3d6020 i el 

blanc #ffffff. El verd és el color corporatiu principal i el principal del símbol. Existeix una 

versió alternativa amb un degradat negre als quatre extrems.  

 

 

Figura 5.5. Les dues versions del logotip 

 

5.1.2. Guia Editorial i Manual d’Ús 

El portal web d’UNICOWORK compta amb una Guia Editorial, on s’inclouen les bones 

pràctiques periodístiques, així com diverses especificacions de la línia editorial que se 

segueixen. Aquesta està construïda a partir de la guia editorial de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) i, posteriorment s’han editat les diverses qüestions que es 

tracten perquè incloguin les necessitats de l’entitat, així com les de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Aquest document pot trobar-se a l’Annex C d’aquest projecte. 

D’altra banda, s’ofereix a l’alumne un Manual d’Ús on se senyalen diverses pràctiques que 

seran de rigorós compliment, a fi que es publiquin les seves peces al portal. Per facilitar a 

l’alumne aquesta tasca, a la pàgina, on es podrà efectuar la descàrrega del manual, 

trobaran un resum del manual d’ús amb els punts més importants que inclouen els principis 
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del Codi Deontològic. També es poden trobar alguns punts editats d’acord amb els 

processos de la web. El text que s’exposarà a la web és el següent: 

“El següent manual aprova tots i cada un dels punts assenyalats pel “Codi Deontològic. 

Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya” publicat pel Col·legi de 

Periodistes de Catalunya el novembre de 201628. UNICOWORK apunta, a continuació, 

algunes especificacions del Codi Deontològic que s’han de respectar i concretar als 

continguts publicats a la web: 

 

1. Criteris 

Informar de manera acurada i precisa 

El professional de la comunicació està compromès amb la recerca de la veritat i, 

conseqüentment, té l’obligació d’acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la màxima 

fidelitat possible. Els mitjans han d’observar sempre una clara distinció entre les 

informacions i les opinions, difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i 

evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets. 

Evitar perjudicis per informacions sense prou fonament 

No s’han d’usar expressions injurioses ni difondre dades imprecises o sense base suficient 

que puguin lesionar la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit a entitats 

públiques o privades. El periodista s’ha de posar en contacte prèviament amb els afectats 

per donar-los l’oportunitat de resposta. 

Rectificar les informacions incorrectes 

L’obligació d’esmenar tant les informacions com les interpretacions resultants que s’hagin 

demostrat falses o errònies comporta fer-ho amb promptitud i amb el tractament i l’extensió 

proporcionats. Així mateix, els mitjans han d’atendre el dret de rèplica quan aquest sigui 

sol·licitat en termes raonables. 

Utilitzar mètodes lícits i dignes per obtenir informació 

És inacceptable l’ús de càmeres ocultes i de qualsevol altre procediment subreptici o 

enganyós per obtenir informacions, imatges i testimonis. També és inadmissible la 

intercepció i la difusió no consentida de material privat procedent de la telefonia mòbil, la 

missatgeria electrònica i altres suports de comunicació.  

En poden ser excepció les situacions relacionades amb fets o esdeveniments d’inequívoc 

interès públic i quan no hi hagi cap altra opció per donar compliment adequat al dret a la 

informació.  

                                                
28

 Col·legi de Periodistes de Catalunya. (2016). Codi Deontològic. Declaració de principis de la 
professió periodística a Catalunya. Recuperat de 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://omeka.periodistes.cat/files/original/0fe903fb284b
01f38b700835af68a4ed.PDF [consultat el 21/02/18]. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://omeka.periodistes.cat/files/original/0fe903fb284b01f38b700835af68a4ed.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://omeka.periodistes.cat/files/original/0fe903fb284b01f38b700835af68a4ed.pdf
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En cas excepcional, s’acceptarà si es té el vistiplau del docent que tutoritza a l’alumne en la 

peça periodística i s’especifica com a material extret fent ús d’aquests mitjans (càmera 

oculta, trucada gravada, etc.). 

Pagament de fonts 

El pagament a les fonts per obtenir informació contravé la bona pràctica periodística i és 

inadmissible quan posi en risc el principi de veracitat o pugui interferir l’acció de la justícia. 

Plagi 

El plagi és inacceptable. Cal aplicar les bones pràctiques professionals quan es fa servir el 

treball d’altres. 

El reconeixement de l’autoria intel·lectual i dels drets de tota mena que se’n deriven han de 

ser respectats a la xarxa com a qualsevol altre suport informatiu. Les facilitats per “copiar i 

enganxar” que brinden els productes digitals, fins al punt de convertir-se en una pràctica 

redaccional mecànica i quotidiana, mai no han de ser un pretext per al plagi i la usurpació. 

Cal entendre per plagi la reproducció sense cita d’un fragment apreciable d’un producte aliè. 

Fer això pot constituir un delicte, però a més pot soscavar greument la credibilitat d’un 

periodista o d’un mitjà informatiu. 

Hi ha diverses formes de plagi, i es poden presentar amb diferents graus de gravetat: 

- La reproducció textual d’un fragment d’una obra literària, d’un treball periodístic o de 

qualsevol altre document l’autoria del qual sigui identificable i demostrable. 

- La reproducció de fotografies o imatges de qualsevol mena que tinguin autoria, 

independentment fins i tot que estiguin subjectes a drets d’autor. 

- La reutilització de fragments d’entrevistes o de talls de veu que hagin estat obtinguts 

per informadors d’altres mitjans i que hagin pogut ser capturats a partir d’emissions 

alienes. 

 

Encara que la reproducció que es faci no sigui textual, també pot tenir consideració de plagi 

la difusió sense cita d’informacions que han estat obtingudes a partir del que ha estat 

publicat per un altre mitjà. La cita és especialment obligada quan es tracti d’informacions 

exclusives i molt rellevants que un altre mitjà ha obtingut de fonts que només han estat al 

seu abast.  

No es podrà considerar que hi ha hagut plagi quan la cita de la procedència de la informació 

sigui ben explícita o quan ha estat obtinguda directament a partir de la mateixa font o de 

fonts diverses.  

En cas de plagi s’informarà l’autoritat corresponent de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

Citar les fonts i preservar el secret professional 

Les fonts s’han de citar perquè la informació sigui creïble. No obstant això, els periodistes 

tenen l’obligació moral de protegir-les invocant el secret professional quan sigui necessari. 

La confidencialitat ha de servir per emparar les persones en situació d’indefensió o de risc, 
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però en cap cas l’anonimat pot ser utilitzat per atacar individus i organitzacions de manera 

injustificada. 

La bona pràctica periodística exigeix també tractar de forma adequada les informacions 

rebudes sota embargament, així com observar l’off the record quan hagi estat acordat. 

Respectar el dret a la privacitat 

Les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les més 

vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre 

els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de forma injustificada la dignitat dels individus 

de paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística. 

Els casos de suïcidi només es difondran quan tinguin rellevància personal o siguin de 

manifest interès públic, tenint en compte, a més, el risc d’un efecte mimètic. 

Protegir els drets dels menors 

Cal evitar difondre la identitat dels menors quan apareixen com a víctimes (excepte en 

supòsit d’homicidi i casos de segrestos o desaparicions), testimonis o inculpats en causes 

criminals. Aquesta consideració és especialment pertinent en assumptes d’especial 

transcendència social, com ara delictes sexuals, suïcidis, problemes referents a adopcions o 

fills de pares empresonats. A més, s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones 

pròximes o parents innocents d’acusats o convictes en procediments penals. 

Com a norma general, els menors no han de ser entrevistats ni fotografiats o filmats sense 

el consentiment explícit dels seus pares, tutors, mestres o educadors. Tampoc no és lícit 

al·legar la rellevància pública de familiars o persones pròximes per justificar la intromissió en 

la seva vida privada o l’explotació de la seva imatge. 

 

2. Recomanacions 

Recomanació sobre manipulació d’imatges 

En fotoperiodisme s’ha de fer constar sempre l’autoria, així com la data, lloc i els elements 

rellevants que identifiquen la imatge, tret que es posi en perill la seguretat de les fonts. En 

aquest àmbit no estan permeses manipulacions que suposin alteració de la informació 

visual registrada originalment per l’objectiu de la càmera i que recull el suport; és a dir, 

afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge original. 

En l’àmbit de la foto-il·lustració és legítima l’alteració d’imatges sense cap altre límit que la 

responsabilitat de l’autor/a, i amb l’obligació d’informar, adientment, al lector del tipus 

d’alteració practicada.” 
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5.2. Anàlisi de requisits 

L’anàlisi de requisits permet identificar totes les característiques que el sistema 

d’UNICOWORK ha de complir. Així doncs, es pot comprendre de manera més acurada un 

problema en el sistema i es pot desenvolupar una solució informàtica més adequada. A 

continuació es mostren els requisits analitzats: Els requisits de la interfície i la navegació i 

els de qualitat.  

5.2.1. Requisits de la interfície i la navegació 

Els requisits essencials d’interfície i navegació són els següents: En primer lloc la interfície 

ha de ser responsive, és a dir, l’aparença de la pàgina web s’ha d’adaptar al tipus de 

dispositiu que s’utilitzi per visualitzar-la. Seguidament, és vital la facilitat d’ús i navegació, és 

a dir, la usabilitat, la qualitat d’una pàgina web que és senzilla i còmode d’utilitzar. També, 

una arquitectura de la informació clara i senzilla pel que fa a l’estructura i organització, i 

finalment, un disseny web centrat en l’usuari (alumne i empresa), que és la peça central de 

la navegació.  

Per facilitar l’ús del portal, UNICOWORK farà ús de les bones pràctiques a Internet com són 

no excedir de dues o tres alçades de pàgina, al fer clic al logotip del lloc web es retorna a la 

pàgina d’inici o que la part inferior de la pàgina ha d’estar reservada a dades com el 

contacte amb el propietari, les seves coordenades i informació de l’entitat, entre d’altres29. 

Casos d’ús per rols 

En aquesta secció es mostren les activitats que realitza cada tipus d’usuari. En el cas 

concret d’UNICOWORK s’identifiquen dos tipus d’usuari: l’estudiant i l’empresa o mitjà. Cada 

tipus d’usuari pot realitzar dos rols diferents. En el cas de l’estudiant trobem el rol de pujar 

peces periodístiques al web i el de mirar les ofertes de feina de la borsa de treball. En el cas 

de l’empresa o mitjà trobem el rol de mirar i/o descarregar peces periodístiques i el de 

penjar ofertes de treball. 

Estudiants 

Rol 1: Pujar peces periodístiques al web. Aquest rol es compon bàsicament de quatre fases. 

La primera és iniciar sessió amb un usuari, ja que l’accés a penjar arxius està restringit als 

usuaris d’UNICOWORK. Seguidament l’estudiant s’ha de dirigir a la pestanya Envia! i allà 

omplir un formulari amb les dades essencials de la peça que es vol pujar per després 

adjuntar el/s arxiu/s. Finalment, l’usuari espera rebre un correu de confirmació d’UNICOWORK 

explicant si la seva peça ha estat pujada amb èxit al web o si, contràriament, ha estat 

descartada per no complir algun dels requisits.  

Rol 2: Mirar ofertes de feina. En primer lloc l’estudiant s’ha de dirigir a la pestanya 

Estudiants i dins d’aquesta a Borsa de treball. Seguidament pot mirar les ofertes disponibles 

i iniciar sessió per obtenir més informació o bé inscriure’s en alguna oferta, ja que és una 

funcionalitat exclusiva per usuaris d’UNICOWORK. 

                                                
29 Hiard, V. (2016) Gestión de un proyecto web. Planificación, dirección y buenas prácticas. 

Barcelona: Ediciones Eni, pg. 270. 
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Empreses o mitjans 

Rol 1: Mirar i/o descarregar peces periodístiques del web. Les empreses o mitjans poden 

mirar les peces a la home del web, on apareixen les últimes publicacions o dins cada 

secció. Si desitgen descarregar una peça, han d’omplir un formulari de descàrrega perquè 

UNICOWORK tingui constància de qui i quan es descarrega un arxiu. Finalment, pot procedir 

a la descàrrega de la peça desitjada en el format més adequat per a la seva publicació.  

Rol 2: Penjar ofertes de feina. En primer lloc, l’empresa o mitjà s’ha de dirigir a la pestanya 

Envia! del web. Un cop dins tan sols han d’omplir un formulari amb la informació necessària 

per explicar l’oferta. Per realitzar aquest rol no cal estar registrat a UNICOWORK.  

5.2.2. Requisits de qualitat 

Els requisits de qualitat bàsics d’UNICOWORK són: La compatibilitat amb els navegadors web 

actuals (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera i Safari), la compatibilitat 

amb els navegadors mòbils actuals (Google Chrome, Opera, Safari i Mozilla Firefox), 

l’optimització SEO, que sigui un portal web ràpid, fiable i escalable, i finalment, que sigui una 

web segura.  

Per a comprovar la compatibilitat del lloc web amb diferents configuracions i sistemes 

operatius es realitzarà un test amb el portal web Browsershots.org que proporciona captures 

de pantalla amb una gran qualitat. Tanmateix, per a comprovar l’accessibilitat es realitzarà 

un test que consistirà a simular com percebran el nostre lloc web amb deficiències visuals. 

El lloc web t.a.w. (https://www.tawdis.net/) ofereix eines en línia per comprovar el nivell 

d’accessibilitat. Finalment, es verificaran els vincles del lloc web, gràcies a l’ús de solucions 

en línia com Online Broken Link Checker (http://brokenlinkcheck.com/). 

5.2.2.1.  Principis ètics de funcionament 

Els principis ètics de funcionament d’UNICOWORK es troben detallats a la Guia Editorial que 

es pot consultar a l’Annex C. Podem destacar el compromís de servei amb el conjunt de la 

població de Catalunya i Espanya i la seva realitat social, política, econòmica, cultural, 

esportiva i lingüística, el respecte a totes les persones i la independència del poder polític i 

econòmic. 

 

5.3. Disseny del sistema 

Per a dissenyar la web d’UNICOWORK s’han definit fins a quatre parts: la part més pública 

que estarà composta per les seccions temàtiques, on s’inseriran les peces periodístiques i la 

part més privada que inclou l’espai per als alumnes i les empreses i mitjans de comunicació. 

També s’inclou un espai per enviar peces i ofertes de treball i, finalment l’explicació sobre 

què és l’entitat i un contacta més genèric.  

Com es pot observar al mapa web, les diverses parts estaran compostes per categories 

dinàmiques i pàgines estàtiques. Les seccions temàtiques (política, cultura, local…) i la 

borsa de treball seran categories, mentre que la resta funcionaran com a pàgines 

estàtiques, on s’inclouran en alguns casos formularis, documents útils per descarregar, així 

com manuals realitzats per UNICOWORK.  

https://www.tawdis.net/
http://brokenlinkcheck.com/
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UNICOWORK també disposa de diversos botons com un de registrar-se que permetrà als 

alumnes iniciar la seva sessió. En registrar-se i iniciar sessió apareix una pàgina que d’altra 

manera no apareixeria: El meu perfil, on es desenvoluparà la informació de contacte sobre 

l’alumne i que, posteriorment, s’enllaçarà a les peces que hagi realitzat, a fi que les 

empreses i els mitjans puguin contactar amb l’estudiant. 

 

Figura 5.6. Mapa del lloc web 
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Funcionalitats 

UNICOWORK té integrats diversos plugins que li permetran oferir un servei molt més ràpid, 

còmode i automatitzat. A la web s’hi troben de dos tipus: els que actuen puntualment a una 

part del portal i els que faciliten el correcte funcionament de tot el portal com són les 

extensions per millorar el SEO o la seguretat de la web. A continuació, s’enumeren les 

múltiples extensions que s’empraran a UNICOWORK. Tanmateix, s’explica la seva funció i 

l’àmbit d’actuació, sigui a una pàgina o categoria específica o a tot el portal. 

Plugins de perfils d’usuaris 

Per a permetre que el web tingui usuaris que es puguin registrar amb perfils amb la 

informació bàsica per a donar-se a conèixer, UNICOWORK pretén utilitzar el plugin Ultimate 

Member. Aquest permet elaborar perfils d’usuaris i el seu registre al web. Un aspecte 

interessant en relació al registre d’usuaris és la privacitat de contingut segons el tipus 

d’usuari. Aquesta restricció es pot desenvolupar amb plugins com Simple Membership de 

Smp7, que permet protegir missatges o pàgines. Aquesta extensió funcionarà a tota la web 

i, com a pàgina específica, en què actuarà serà la d’El meu perfil (dins d’Alumnes).  

PDF Embedder 

Per tal de penjar els manuals d’UNICOWORK, s’utilitzarà el plugin PDF Embedder, que 

permet penjar documents PDF com si fossin imatges, respectant la seva mida original. 

Aquesta extensió actuarà a diverses pàgines d’UNICOWORK com són: dins d’Alumnes a 

Requisits per enviar peces i Documents Útils. A Empreses i mitjans, dins de Requisits per 

enviar ofertes de treball i de Requisits per descarregar peces. Finalment, dins de Qui Som?, 

a Qualitat.  

WP Job Manager 

Per gestionar la pàgina de la borsa de treball d’UNICOWORK es necessita un plugin com WP 

Job Manager. Aquest permet crear un taulell amb ofertes de feina i gestionar-lo, tant per 

part dels usuaris com per part dels administradors del lloc web. La seva actuació es 

mostrarà, per tant, a la categoria Borsa de treball, dins l’apartat d’Alumnes. 

Contact Form 7 

Aquest plugin permet crear i gestionar diversos formularis de contacte. En el cas 

d’UNICOWORK s’utilitzaria per a omplir les dades bàsiques necessàries a l’hora de pujar una 

peça periodística al web. Per tant, hi haurà diversos formularis: En primer lloc, a Envia!, s’hi 

trobaran dos formularis: un per a enviar peces periodístiques i per enviar ofertes de treball. 

Els formularis guardaran automàticament els missatges a dues carpetes diferents del Gmail 

segons el seu destinatari: Alumnes i Empreses i mitjans. D’aquesta manera es podran 

examinar de forma eficient i eficaç tots els missatges. Tanmateix, a Queixes i Rectificacions 

(dins d’Empreses i Mitjans) i Contacta també s’hi inseriran formularis per fer efectiva la 

comunicació. 
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Akismet Anti-Spam 

Akismet Anti-Spam és un plugin d’Automattic que detecta l’spam que rep el web i permet 

gestionar-lo. Aquesta extensió funcionarà a tot el portal per millorar la seva seguretat. 

Jackmail Newsletters 

Els usuaris d’UNICOWORK poden decidir si volen rebre una newsletter amb les novetats en 

ofertes de feina que té la borsa de treball del web. Per tal de fer arribar aquesta newsletter 

s’emprarà el plugin Jackmail.  

Download Monitor 

Aquest plugin de Never5 ofereix una interfície per pujar i gestionar arxius descarregables, 

inserint enllaços de descàrrega a entrades i descàrregues per a usuaris registrats. Permet 

afegir diverses versions d’un arxiu a una descàrrega, així com les seves pròpies dades. 

També deixa fer un seguiment de la quantitat de descàrregues que realitza un usuari. A 

més, un aspecte interessant per UNICOWORK, és que es pot restringir la descàrrega per a 

persones registrades al web. Per tant, funcionarà a l’interior de cada post, és a dir, de cada 

peça periodística. 

Smush 

Smush, creat per WPMU DEV, permet optimitzar la mida de les imatges que conté una 

pàgina de Wordpress, així com comprimir-les per a reduir el seu pes. Així, s’evita que la 

pàgina web carregui lentament i, per tant, millora la seva rendibilitat.  

WP Fastest Cache 

Aquest plugin, creat per Emre Vona crea arxius html estàtics a partir d’una pàgina dinàmica 

de Wordpress. Quan molts usuaris entren a un lloc web, el sistema necessita utilitzar molta 

RAM, així que la pàgina carrega més lentament. Quan això succeeix es necessita un 

sistema de cache o memòria cau com WP Fastest Cache.  

Page Builder by Site Origin 

Page Builder by Site Origin és un plugin creat per Site Origin per crear pàgines de 

Wordpress. Es basa en una creació de pàgines a partir de columnes on es poden col·locar 

tot tipus de widgets. D’aquesta manera, permet estructurar la pàgina sense utilitzar codi i, 

per tant, facilita l’elaboració d’un portal atractiu. 

SiteOrigin Widgets Bundle 

L’extensió desenvoulpada per SiteOrigin ofereix una col·lecció de widgets que pot usar i 

personalitzar en una pàgina de Page Builder. Per tant, aquest plugin és imprescindible per 

poder utilitzar el Page Builder.  
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Loco translate 

El plugin creat per Tim Whitlock permet editar i traduir les diverses extensions que 

s’instal·lin al web. Per tant, s’usa per traduir al català els textos i etiquetes que apareixen a 

les diverses extensions. A UNICOWORK s’ha usat per a traduir al català el plugin WP Job 

Manager que apareixia al web en castellà. 

All in one SEO pack 

Plugin creat per Michael Torbet l’any 2007 i amb més de 45.000.000 descàrregues. És una 

eina per desenvolupar el SEO d’una pàgina web creada a Worpress. Entre les seves 

funcionalitats destaquen l’enviament del mapa del lloc web a Google i Bing, l’avís automàtic 

als motors de cerca quan es produeixen canvis al web, l’optimització dels títols pels motors 

de cerca i la generació de META tags automàticament.  

Polylang 

Aquest plugin permet crear una pàgina web en dos o més idiomes. Així doncs, es poden 

traduir publicacions, pàgines, categories, etiquetes, ginys, etc. La traducció, però, l’elabora 

l’administrador del lloc web, ja que Polylang només és una eina que permet la visualització 

d’un web en múltiples idiomes. El plugin ha estat creat per Frédéric Demarle i ofereix fins a 

26 idiomes per traduir. A part de la traducció amb l’extensió, UNICOWORK també disposarà 

dels diversos manuals en català i castellà. 

WP Content Copy Protection & No Right Click 

Amb aquesta extensió, creada per Wp-buy, es vol protegir el contingut del lloc web eliminant 

l’opció de copiar el contingut amb el botó esquerre del ratolí, així com incapacitar l’ús de les 

tecles per fet Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+S o Ctrl+V. Malgrat que descarregar les peces és 

totalment gratuït, l’entitat vol saber qui descarrega les peces. D’aquesta manera es vol evitar 

l’ús indegut dels continguts, a més facilita la tasca per avisar als autors sobre quin mitjà o 

empresa baixa i publica les seves informacions. 

Comptador 

El portal web disposa d’un comptador on s’especifica el nombre de peces que s’han 

aconseguit publicar a una empresa o mitjà de comunicació. Així es vol animar als alumnes a 

cedir les seves informacions a UNICOWORK i, a més, permetrà a l’entitat realitzar un 

seguiment de l’efectivitat del projecte. 

Popup Maker 

UNICOWORK compta amb una finestra emergent en què es detalla que tota la responsabilitat 

pel que fa a la veracitat de les informacions i peces periodístiques o l’adequació a les lleis 

com la protecció d’imatge, entre d’altres, recau completament en l’autor i no en l’entitat a la 

qual s’ha cedit, és a dir, a UNICOWORK. D’aquesta manera se’ns eximeix de qualsevol 

queixa o denúncia que pogués esdevenir d’una mala praxi. No obstant això i com es detalla 

al Manual d’Ús i a la Guia Editorial, UNICOWORK es compromet a posar totes les eines 

possibles per garantir la publicació de peces de qualitat i rigoroses, a més de garantir que, 

en cas d’una mala pràctica com el plagi, s’informarà l’autoritat corresponent (professor de 
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l’assignatura, deganat…) i, es procedirà a fer mesures preventives com l’eliminació de la 

peça. En aquest cas, s’ha instal·lat una extensió creada per WP Popup Maker. 

Botó de registre i inici de sessió 

UNICOWORK disposa d’un botó per registrar-se com a usuari o, en cas que ja estigui inscrit 

pugui iniciar sessió en el seu perfil, on pot introduir i editar la seva informació de contacte, la 

seva experiència prèvia, és a dir, pot construir el seu currículum i, també pot accedir a les 

ofertes de treball que les empreses publiquin a UNICOWORK. Per a insertar-ho a la web s’han 

usat les pàgines creades pel plugin anteriorment mencionat, Ultimate Memebership. Les 

pàgines s’han inserit al menú principal del web i s’ha programat la seva visualització, ja que 

no es mostrarà la pàgina del perfil ni la de sortir si no s’ha iniciat la sessió al portal. 

Botó de xarxes socials 

El portal web inclou un widget amb fins a quatre botons amb les  xarxes socials (Facebook, 

Twitter, Instagram i YouTube) de l’entitat que serveixen per promoure UNICOWORK i 

difondre-la per les empreses i els mitjans de comunicació. Per a insertar-ho a la web s’ha 

usat un widget que contenia la plantilla anteriorment. 

 

5.4. Disseny de la interfície 

La interfície d’una web és el conjunt d’elements gràfics que permeten a un usuari accedir als 

continguts, interactuar amb ells i navegar per tot el web. Per tant, és molt important un bon 

disseny d’interfície per tal d’aconseguir que els usuaris utilitzin el nostre lloc web. Per 

elaborar un disseny adequat UNICOWORK busca tres característiques bàsiques: la simplicitat, 

la coherència i una navegació fàcil i intuïtiva. 

Fent ús de la jerarquia de la Figura 5.6. i per elaborar el disseny de la interfície s’han 

elaborat els següents esquemes: En primer lloc s’ha elaborat per cada categoria i pàgina un 

wireframe que representa un prototip Low-fi del lloc web amb els elements principals de la 

interfície, per passar, posteriorment, a realitzar un prototip Hi-fi, realitzat amb Photoshop i 

que servirà de plantilla per a realitzar el portal. Les modificacions que es produeixin amb el 

canvi a Wordpress es podran observar al capítol 7, Resultat final del lloc web. Tots els 

colors i tipografies usats segueixen les pautes assenyalades al Manual d’Identitat 

Corporativa que es pot trobar a l’Annex C. 

5.4.1. Categories 

Disseny de les seccions 

Totes les seccions tenen un disseny com el de la Figura 5.8., exceptuant la secció de Blogs 

i Actualitat en imatges. En el següent cas, es presenta la secció de Societat i, es pot, 

observar que al no trobar-se a la barra de navegació, no es ressalta en un color més fosc. 

No obstant això, les seccions com Política i Cultura sí que quedaran ressaltades a la barra 

del menú en cas que s’obrin. Les seccions que no apareixen a la barra sí que es poden 

trobar al gran menú que es pot obrir prement el botó que s’ubica al costat del logotip. 
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Figura 5.7. Protitp Low-fi de les seccions 

 
Figura 5.8. Prototip Hi-fi de la portada de la secció de “Societat” 
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Publicació 

Totes les publicacions tindran una tipografia, colors i mida com els de la següent figura. Al 

final de totes les publicacions, l’empresa pot efectuar la descàrrega pitjant un botó que 

s’obrirà en un formulari que s’haurà d’omplir completament. Dins el formulari s’inclouen les 

condicions de descàrrega que l’usuari haurà d’acceptar. Totes les condicions es troben 

desenvolupades a l’apartat d’Empreses i mitjans. 

 

Figura 5.9. Prototip Low-fi de les peces periodístiques 

 

Figura 5.10. Prototip Hi-fi de les publicacions 



46 

 

Figura 5.11. Prototip Hi-fi de la pestanya de descàrrega a les publicacions 

Blogs 

Aquesta secció té un disseny propi, on s’inclouen tot un seguit d’enllaços a altres llocs web 

que l’alumnat ha produït durant el grau, com per exemple, reportatges multimèdia, portals 

d’informació, blogs personals, etc. 

 

Figura 5.12. Prototip Low-fi de la secció de Blogs 
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Figura 5.13. Prototip Hi-fi de la secció de Blogs 

Actualitat en imatges 

Aquesta secció temàtica també disposa d’un disseny propi molt més visual i on, predomina 

la imatge per sobre la paraula. En aquest apartat s’hi poden trobar des de reportatges 

fotogràfics fins a fotografies il·lustratives d’un esdeveniment. 

 

Figura 5.14. Prototip Low-fi de la secció d’Actualitat en Imatges 
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Figura 5.15. Prototip Hi-fi de la secció, Actualitat en Imatges 

5.4.2. Pàgines  

Home - Pàgina principal 

UNICOWORK presenta de manera senzilla i directa el projecte a la seva demanda. En primer 

lloc, destaca la introducció d’una portada pròpia d’un mitjà de comunicació amb les seccions 

temàtiques principals a la barra de navegació. De dalt a baix, s’hi troba una barra superior 

amb els apartats dirigits a estudiants i empreses i, cap a la dreta, un botó per enviar les 

peces informatives i les ofertes de treball, una barra de cerca, dues opcions per veure la 

pàgina en castellà i català i, per últim, el botó per a estudiants que els permet registrar-se  o 

iniciar sessió per modificar el seu perfil o accedir a les ofertes de feina. 

Al costat del logotip es pot accedir al mega-menú que conté totes les seccions. A l’altra 

banda, es troben els botons per accedir a les xarxes socials on té presència l’entitat.  

Ja dins el contingut, primerament, hi ha diversos destacats amb les últimes notícies que 

s’han publicat al lloc web. D’aquesta manera no es dóna més importància a unes notícies 

que a d’altres. Com a fet destacable, s’ha d’apuntar que, per ubicar al client potencial 

s’incorpora a la part superior esquerra de la fotografia de la notícia, la secció a la qual 

pertany. A continuació, i durant tota la portada, s’hi trobarà un tastet amb les últimes notícies 

de cada secció temàtica. Com a fet diferencial, s’ha de subratllar que les seccions amb més 

importància com política o cultura, disposen d’un disseny diferent que les altres seccions. 
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Figura 5.16. Prototip Low-fi de la Home 

 

 Figura 5.17. Prototip Hi-fi de la Home d’UNICOWORK 

 

 



50 

A la Figura 5.19., es pot veure com varia el disseny d’una secció amb importància, en 

comparació a una secció que no tindrà tanta rellevància dins la portada. Les seccions amb 

força rellevància informativa i, per tant, les que tenen més demanda estan dissenyades amb 

un destacat en gran i les altres notícies es presenten amb miniatures, mentre que les altres 

seccions tan sols es presentaran amb miniatures en tres columnes. Com pot apreciar-se, les 

notícies poden estar en català o castellà indistintament i no es traduiran en cap cas. 

 

Figura 5.18. Prototip Low-fi de la segona part de la Home i del footer 

 

Figura 5.19. Prototip Hi-fi de la Home del portal web 
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El footer del portal web està dividit en quatre columnes on s’ubica el logotip de l’entitat, un 

comptador amb el nombre de peces que UNICOWORK ha aconseguit publicar a algun mitjà 

de comunicació. A la tercera columna, els usuaris poden apuntar-se a la newsletter per 

rebre les últimes notícies sobre el portal com, per exemple, quines peces noves s’han 

publicat al portal. Per últim, hi ha dos enllaços, Qui som? i Contacta, que porten a l’usuari a 

dues pàgines diferents i, de nou, els quatre enllaços de les xarxes socials. 

 

Figura 5.20. Prototip Hi-fi del footer de la web 

Estudiants 

L’apartat per a alumnes, igual que el d’empreses, es compon pels colors secundaris 

d’UNICOWORK i que es poden veure al Manual d’Identitat Corporativa. La portada d’aquest 

apartat inclou una part principal per accedir als resums dels requisits, així com informacions 

d’interès pels alumnes del grau, com beques d’estudis o cursos de formació, entre d’altres. 

A la dreta, s’hi troba una mena de blog roll, on s’inclouen les últimes ofertes de treball que 

entren a UNICOWORK. 
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Figura 5.21. Prototip Low-fi de la portada d’Estudiants 

 

Figura 5.22. Prototip Hi-fi de la portada de l’apartat d’Estudiants 
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Borsa de treball 

Aquesta pàgina inclou un plugin per organitzar les ofertes de feina que enviïn les empreses 

de comunicació. Per poder accedir a tota la informació que té l’oferta, l’estudiant ha d’iniciar 

sessió en el seu compte personal, a través del botó que hi ha a l’extrem superior dret.   

 

Figura 5.23. Prototip Low-fi de la borsa de treball 

 

Figura 5.24. Prototip Hi-fi de la borsa de treball amb el plugin 
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El meu perfil 

L’alumne, després d’introduir el seu compte, pot accedir al seu perfil, on el podrà editar 

d’acord amb la informació que vulgui cedir a les empreses com, per exemple, el seu compte 

a les xarxes socials, el seu correu, el seu nom, etc. Tanmateix, accedir al seu compte li 

permetrà veure les ofertes de treball en tota la seva totalitat, així com inscriure’s a l’oferta. A 

continuació, es pot observar el procediment que ha de fer l’alumne per iniciar sessió: en 

primer lloc hauria d’accedir al botó de la part superior de la pantalla. A continuació, pot 

escollir entre registrar-se, en cas que no disposi d’un compte, o iniciar sessió. En cas de fer 

el registre, l’usuari tan sols ha de posar el seu nom, el seu compte del correu electrònic i 

una contrasenya per accedir-hi. D’aquesta manera pot introduir més tard totes les dades 

que desitgi. UNICOWORK no permetrà introduir informacions com el DNI, la direcció, números 

de la targeta de crèdit, etc., és a dir, informacions que siguin sensibles. 

 

 

Figura 5.25. Prototip Hi-fi de la introducció del compte personal de l’usuari d’UNICOWORK 



55 

 

Figura 5.26. Prototip Hi-fi de la pantalla per crear el compte a UNICOWORK 

 

Figura 5.27. Prototip Hi-fi de l’inici de sessió a UNICOWORK 
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Figura 5.28. Prototip Low-fi del perfil de l’usuari 

 

Figura 5.29. Prototip Hi-fi del Meu perfil 
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Requisits per enviar peces 

Aquesta pàgina inclou, en primer lloc, un resum amb els requisits perquè es faci efectiva la 

publicació de les peces informatives. En la Figura 5.30., apareixen els tres primers punts del 

resum. A l’apartat 5.1.2., Guia Editorial i Manual d’Ús, es pot llegir el resum per complet. Al 

final del resum, l’estudiant pot descarregar el Manual d’Ús complet. 

 

Figura 5.30. Prototi Hi-fi dels requisits de publicació 

Documents útils 

La pàgina conté diversos enllaços des d’on es poden descarregar els documents que poden 

ser d’utilitat per a l’estudiant de Periodisme, sigui en PDF o en Word. 

 

Figura 5.31. Prototip Low-fi dels documents útils per a l’estudiant 
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Figura 5.32. Prototip Hi-fi de l’apartat de Documents útils 

Empreses i mitjans 

La portada d’aquest apartat és molt semblant al d’Estudiants, ja que inclou diverses 

publicacions d’interès per a les empreses i mitjans de comunicació com, per exemple, un 

resum amb els requisits i condicions per a enviar ofertes i descarregar peces, a més 

d’informacions que la Universitat Autònoma de Barcelona vulgui fer arribar a les empreses 

(tot sabent que la universitat ja disposa d’un gabinet de comunicació propi) i, és que 

UNICOWORK vol afavorir la comunicació entre els alumnes, les empreses i la universitat. 
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Figura 5.33. Prototip Low-fi de la portada d’Empreses i Mitjans 

 

Figura 5.34. Prototip Hi-fi de la portada d’Empreses i mitjans 
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Requisits per enviar ofertes de treball 

Aquesta pàgina inclou un resum amb les principals condicions per enviar ofertes de treball, 

així com el manual per a l’empresa, on es desglossen tots els requisits i condicions. 

 

Figura 5.35. Prototip Low-fi dels requisits 

 

Figura 5.36. Prototip Hi-fi dels requisits per enviar ofertes de feina 
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Requisits per descarregar peces 

Igualment com amb l’anterior pàgina, aquesta inclou un resum i un PDF per a descarregar 

les condicions per descarregar les peces dels estudiants.  

 

Figura 5.37. Prototip Hi-fi dels requisits de descàrrega 

Queixes i rectificacions 

La següent pàgina inclou un formulari, on les empreses poden enviar queixes o 

rectificacions sobre les peces informatives. Malgrat que avisem a tota la web que 

UNICOWORK queda exempt de càrrecs sobre la possible mala praxi, sí que ens 

comprometem a tractar de solucionar i a mantenir un portal amb la major qualitat possible.  
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Figura 5.38. Prototip Low-fi dels formularis per enviar queixes i rectificacions 

 

Figura 5.39. Prototip Hi-fi de les queixes i rectificacions 
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Qui som 

A aquesta pàgina tot usuari pot accedir-hi a través d’un enllaç al footer. Al seu interior hi ha 

diversos apartats on s’explica la nostra missió, la ubicació de la nostra seu i els 

compromisos de qualitat que ens posem com a meta. També, s’inclou un PDF amb la nostra 

Guia Editorial, on s’explica extensament el projecte i, en què, a més, s’inclouen les 

condicions i requisits per a publicar les peces periodístiques. 

 

Figura 5.40. Prototip Low-fi de l’apartat, on s’explica la missió d’UNICOWORK 

 

Figura 5.41. Prototip Hi-fi sobre què és UNICOWORK 
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Contacta 

Igual que l’anterior pàgina, aquesta inclou un formulari, on tots els usuaris i, sobretot, els 

alumnes, poden enviar dubtes o suggeriments que tinguin. 

 

Figura 5.42 Prototip Low-fi del formulari per contactar amb UNICOWORK 

 

Figura 5.43. Prototip Hi-fi de Contacta que s’accedeix a través de l’enllaç al footer 
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Envia! 

Aquesta pàgina és l’eix central de tota la web i, és que permet enviar totes les peces i 

ofertes de treball que fan funcionar el portal. Després d’accedir-hi a través del botó a la part 

superior esquerra, l’usuari s’introdueix a la pàgina on hi ha dos formularis diferents: un per 

als estudiants i que inclou un botó per adjuntar arxius, i un per a empreses, on poden 

incloure tota la informació sobre l’oferta de treball. 

 

Figura 5.44. Prototip Low-fi dels dos formularis per enviar peces i ofertes de feina 

 
Figura 5.45. Prototip Hi-fi de l’apartat Envia! 
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5.4.3. Mega menú desplegable de seccions 

UNICOWORK disposa d’un mega-menú, on s’inclouen totes les seccions, de la mateixa 

manera que un mitjà convencional ho fa amb el seu portal. S’han elaborat tres versions del 

menú: la primera versió intercala els enllaços en color blanc i verd, ja que s’ha considerat 

que facilitaria la visualització de les diferents seccions i, és que algunes posseïen la mateixa 

inicial com, per exemple, “Economia” i “Esports”. La segona versió és molt semblant a la 

primera i tan sols elimina la variació de colors perquè pot confondre a l’usuari. Finalment, 

l’última versió del menú incorpora icones que faciliten la visualització dels diversos temes i, 

alhora, fa que el disseny sigui més atractiu.  

 

 
Figura 5.46. Prototip Low-fi del menú desplegable amb les seccions principals 
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Figura 5.47. Prototip Hi-fi del menú desplegable amb les seccions principals 

 

 
Figura 5.48. Segona versió del menú desplegable amb les seccions principals 
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Figura 5.49. Prototip Hi-fi de la tercera versió del menú desplegable amb icones 
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Capítol 6 

 

Proves  

 

6.1. Trunk Test 

Aquesta prova permet comprovar d’una forma molt senzilla la navegació. Per a portar-la a 

terme s’han realitzat els següents passos: En primer lloc, s’escull qualsevol pàgina d’un 

portal web i s’imprimeix. A continuació, s’agafa i es posa a la longitud del braç, a fi que no 

es puguin veure els detalls ni estudiar-ho a consciència. En tercer lloc, s’han d’intentar 

trobar, el més ràpid possible, una sèrie d’ítems que s’han d’encerclar. Cal subratllar que no 

tots els elements es podran trobar a cada pàgina30. Per a realitzar la prova hem seleccionat 

tres estudiants de Periodisme de la UAB, per tant, tres usuaris potencials.  

Els ítems que s’han de trobar són: 

- Quin portal web és? (Logotip) 

- A quina pàgina estic? (Nom de la pàgina) 

- Quines són les seccions d’aquesta web? 

- Quines són les meves opcions en aquest nivell? (Navegació local) 

- On estic dins la pàgina? (Indicadors d’“estic aquí”) 

- Com puc buscar? 

 

Objectiu del test Comprovar la facilitat de navegació d’UNICOWORK 

Referència Acció Resultat esperat Resultat obtingut Estat OK/KO 

Estudiant 1 Trobar quin portal 
web és 

Encercla el logotip 
d’UNICOWORK 

Encercla el logotip 
d’UNICOWORK 

OK 

 Trobar a quina 
pàgina està 

Home: Senyala la 
icona de la caseta. 
Categoria Cultura: 
Senyala “Cultura” del 
menú, el títol de 
capçalera i totes les 

Home: Senyala la icona 
de la caseta. 
Categoria Cultura: 
Senyala “Cultura” del 
menú, el títol de 
capçalera i totes les 

OK 

                                                
30 Krug, S. (2006). Don’t make me think. Recuperat de: 

http://wireframe.vn/books/Don't%20Make%20Me%20Think%20- 
%20A%20Common%20Sense%20Approach%20To%20Web%20Usability%20(Second%20Edition)%
20(2006).PDF. pg. 85  [consultat el 15 d’abril de 2018]. 

http://wireframe.vn/books/Don't%20Make%20Me%20Think%20-%20A%20Common%20Sense%20Approach%20To%20Web%20Usability%20(Second%20Edition)%20(2006).pdf
http://wireframe.vn/books/Don't%20Make%20Me%20Think%20-%20A%20Common%20Sense%20Approach%20To%20Web%20Usability%20(Second%20Edition)%20(2006).pdf
http://wireframe.vn/books/Don't%20Make%20Me%20Think%20-%20A%20Common%20Sense%20Approach%20To%20Web%20Usability%20(Second%20Edition)%20(2006).pdf
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etiquetes de la 
categoria on diu 
“Cultura”.   

etiquetes de la 
categoria on diu 
“Cultura”.  

 Indicar quines són 
les seccions de la 
web 

Senyala les seccions 
del menú de 
navegació. 

Senyala les seccions 
del menú de navegació  

OK 

 Assenyalar quines 
opcions de 
navegació té 

Home: senyala els 
dos menús, les 
xarxes socials, les 
publicacions, les 
categories, Qui som i 
Contacta. 
Empreses i mitjans: 
Senyala el menú de 
navegació i el de la 
pàgina i llegir més.  

Home: senyala els dos 
menús, les xarxes 
socials, les 
publicacions, les 
categories, Qui som i 
Contacta 
Empreses i mitjans: 
Senyala el menú de 
navegació i llegir més. 
No senyala el menú de 
la pàgina.  

KO 

 Indicar quines 
marques l’informen 
d’on està dins la web 

Senyala el logotip de 
la capçalera i del 
footer.  

Senyala el logotip de la 
capçalera i del footer.  

OK 

 Com pot buscar 
coses a la web? 

Encercla el cercador 
a la barra superior 

Encercla el cercador a 
la barra superior 

OK 

Estudiant 2 Trobar quin portal 
web és 

Encercla el logotip 
d’UNICOWORK 

Encercla el logotip 
d’UNICOWORK 

OK 

 Trobar a quina 
pàgina està 

Home: Senyala la 
icona de la caseta. 
Qui som: Senyala el 
text que posa Qui 
som. 
Estudiants: Senyala 
el text que posa, 
Estudiants. 

Home: Senyala la icona 
de la caseta. 
Qui som: Senyala el 
text que posa Qui som. 
Estudiants: Senyala el 
text que posa, 
Estudiants. 

OK 

 Indicar quines són 
les seccions de la 
web 

Senyala les seccions 
del menú de 
navegació. 

Senyala les seccions 
del menú de navegació  

OK 

 Assenyalar quines 
opcions de 
navegació té 

Home: Senyala els 
dos menús, les 
xarxes socials, les 
publicacions, les 
categories, Qui som i 
Contacta. 
Qui som: Senyala el 
botó de descàrrega, 
el mapa i  els dos 
menús, les xarxes 
socials.  
Estudiants: Senyala 

Home:  Senyala els dos 
menús, les xarxes 
socials, les 
publicacions. 
Qui som: Senyala el 
botó de descàrrega, el 
mapa i  els dos menús, 
les xarxes socials.  
Estudiants: Senyala 
els tres menús 
(superior, de navegació 
i el submenú de la 

OK 
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els tres menús 
(superior, de 
navegació i el 
submenú de la 
pàgina), les diverses 
publicacions, les 
xarxes socials i les 
ofertes recents. 

pàgina), les diverses 
publicacions, les xarxes 
socials i les ofertes 
recents. 

 Indicar quines 
marques l’informen 
d’on està dins la web 

Senyala el logotip de 
la capçalera. 

Senyala el logotip de la 
capçalera.  

OK 

 Com pot buscar 
coses a la web? 

Encercla el cercador 
a la barra superior 

Encercla el cercador a 
la barra superior 

OK 

Estudiant 3 Trobar quin portal 
web és 

Encercla el logotip 
d’UNICOWORK 

Encercla el logotip 
d’UNICOWORK 

OK 

 Trobar a quina 
pàgina està 

Home: Senyala la 
icona de la caseta. 
Pàgina Blogs: 
Senyala el nom al 
menú i el títol de la 
pàgina.  

Home: Senyala la icona 
de la caseta. 
Pàgina Blogs: Senyala 
el nom al menú i el títol 
de la pàgina.  

OK 

 Indicar quines són 
les seccions de la 
web 

Senyala les seccions 
del menú de 
navegació. 

Senyala les seccions 
del menú de navegació. 

OK 

 Assenyalar quines 
opcions de 
navegació té 

Home: senyala els 
dos menús, les 
xarxes socials, les 
publicacions, les 
categories, Qui som i 
Contacta. 
Borsa de treball: 
Senyala les ofertes 
de feina.  

Home: senyala els dos 
menús, les xarxes 
socials, les 
publicacions, les 
categories, Qui som i 
Contacta. 
Borsa de treball: 
Senyala les ofertes de 
feina. 

OK 

 Indicar quines 
marques l’informen 
d’on està dins la web 

Senyala el logotip de 
la capçalera i del 
footer.  

Senyala el logotip de la 
capçalera i del footer. 

OK 

 Com pot buscar 
coses a la web? 

Encercla el cercador 
a la barra superior 

Encercla el cercador a 
la barra superior 

OK 
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6.2. Prova de GUI i navegació 

Aquesta prova de la interfície gràfica d’usuari (Graphical user interface o GUI) ens permetrà 

conèixer si les funcions del portal estan operatives i, per tant, si desenvolupen la seva tasca 

correctament. Per a portar-les a terme, s’han escollit a tres estudiants i, per tant, a tres 

usuaris potencials d’UNICOWORK.  

Objectiu del test Comprovar el funcionament correcte 
d’UNICOWORK 

Referència Acció Resultat esperat Resultat obtingut 

 Entrar a UNICOWORK Apareix un pop up 
que es pot tancar i 
apareix la portada 
de la web. 

Apareix un pop up que 
es pot tancar i apareix 
la portada de la web. 

 Visualitzar un post Si es clica sobre 
una fotografia de 
la portada o del 
títol t’introdueix a 
la notícia. 

Si es clica sobre una 
fotografia de la portada 
o del títol t’introdueix a 
la notícia. 

Cas test 1 Descarregar la peça 

 Clicar a l’enllaç de 
descàrrega (amb la 
sessió iniciada) 

Es descarrega 
l’arxiu 
corresponent amb 
el post al clicar 
l’enllaç.  

Es descarrega l’arxiu 
corresponent amb el 
post al clicar l’enllaç.  

 Clicar a l’enllaç de 
descàrrega (sense la 
sessió iniciada) 

Et porta a una 
pàgina on t’indica 
que no tens els 
permisos i que 
hauries d’iniciar 
sessió. 

Et porta a una pàgina 
on t’indica que no tens 
els permisos i que 
hauries d’iniciar sessió. 

Cas test 2 Veure l’autoria de la peça 

 Clicar al requadre verd 
amb el nom de l’autor 

Redirecció a la 
pàgina amb els 
membres 
d’UNICOWORK o al 
perfil 

Redirecció a la pàgina 
amb els membres 
d’UNICOWORK o al perfil 

Cas de test 3 Registrar-se 

 Clica al menú la 
pestanya, Registra’t. 

S’obre la pàgina 
on apareix un 
formulari per 
presentar la 

S’obre la pàgina on 
apareix un formulari per 
presentar la sol·licitud. 
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sol·licitud. 

 Omplir el formulari. Apareix un 
missatge que 
indica que s’ha 
registrat 
satisfactòriament i 
que se li enviarà 
un missatge quan 
s’accepti la 
sol·licitud. 

Apareix un missatge 
que indica que s’ha 
registrat 
satisfactòriament i que 
se li enviarà un 
missatge quan s’accepti 
la sol·licitud. 

 No omplir el formulari i 
enviar. 

Apareix un 
missatge indicant 
que els camps 
requerits s’han 
d’omplir.  

Apareix un missatge 
indicant que els camps 
requerits s’han d’omplir.  

Cas de test 4 Iniciar sessió 

 Clica al menú la 
pestanya, Inicia Sessió. 

S’obre la pàgina 
on apareix un 
formulari per 
iniciar sessió a la 
web. 

S’obre la pàgina on 
apareix un formulari per 
iniciar sessió a la web. 

 Omplir el formulari. Redirigeix a la 
portada, on pot 
escollir veure el 
seu perfil i 
modificar-lo o anar 
a altres parts 
d’UNICOWORK. 

Redirigeix a la portada, 
on pot escollir veure el 
seu perfil i modificar-lo 
o anar a altres parts 
d’UNICOWORK. 

 No omplir el formular i 
clicar a iniciar sessió. 

Apareixen 
diversos 
missatges on 
s’especifiquen els 
errors.  

Apareixen diversos 
missatges on 
s’especifiquen els 
errors.  

 Restaurar la contrasenya Clicar a Forgot 
your password i, 
posteriorment, 
s’obre una pàgina 
per introduir el 
mail. 

Clicar a Forgot your 
password i, 
posteriorment, s’obre 
una pàgina per introduir 
el mail. 
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 Sortir del compte Al menú prémer el 
botó Surt. A 
continuació, surt 
del compte i 
apareix a la 
portada. 

Al menú prémer el botó 
Surt. A continuació, surt 
del compte i apareix a 
la portada. 

Cast test 5 Enviar ofertes de feina i peces 

 Clicar la pestanya, Envia! S’obre la pàgina i 
apareixen els dos 
formularis 
d’enviament.  

S’obre la pàgina i 
apareixen els dos 
formularis d’enviament.  

 Omplir el formulari Apareix un 
missatge que 
indica que s’ha 
enviat 
satisfactòriament 

Apareix un missatge 
que indica que s’ha 
enviat satisfactòriament 

 No omplir el formulari i 
enviar 

Apareix un 
missatge indicant 
que els camps 
requerits s’han 
d’omplir.  

Apareix un missatge 
indicant que els camps 
requerits s’han d’omplir. 

Cas test 6 Enviar formulari de contacte 

 Clicar Contacta Apareix el 
formulari de 
contacte 

Apareix el formulari de 
contacte 

 No omplir cap camp i 
prémer Enviar 

Un missatge 
d’error assenyala 
que els camps 
obligatoris s’han 
d’omplir.  

Un missatge d’error 
assenyala que els 
camps obligatoris s’han 
d’omplir.  

 Omplir el formulari i 
enviar 

Un missatge 
indica que s’ha 
enviat 
satisfactòriament.  

Un missatge indica que 
s’ha enviat 
satisfactòriament.  

Cas test 7 Usar la borsa de treball 

 Clicar Borsa de Treball al 
menú de l’apartat per a 
estudiants o directament 
accedir a través del 
widget al sidebar. 

Apareix la llista 
amb les ofertes de 
feina que s’han 
publicat. 

Apareix la llista amb les 
ofertes de feina que 
s’han publicat. 

 Sol·licitar una feina Introduir-se en Introduir-se en una 
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una oferta i clicar 
a Sol·licitar feina. 
Et portarà al lloc 
web extern, on es 
pot demanar o 
directament 
s’enviarà al mail 
de l’empresa. 

oferta i clicar a 
Sol·licitar feina. Indica 
la direcció web on ha 
de dirigir-se.  

 

Durant aquesta prova amb els alumnes també se’ls han donat diverses ordres com: Busca 

una notícia sobre gossos o intenta trobar una pàgina amb documents útils per a estudiants. 

D’aquesta manera s’han pogut identificar més errors que s’exposen a l’apartat que ve a 

continuació.  

 

6.3. Depuració d’errors 

Tipus de prova Tècnica 

Nom del test Data d’inici Data final 
de la prova 

Nombre 
d’anomalies 

Nombre de 
correccions 

Trunk test 15/05/2018 15/05/2018 1 0 

Observacions:  L’anomalia està relacionada amb la visualitat del submenú superior, 
element que no podem modificar amb els nostres recursos actuals.  

GUI test 1 15/05/2018 16/05/2018 0 0 

GUI test 2 15/05/2018 16/05/2018 0 0 

GUI test 3 15/05/2018 16/05/2018 0 0 

GUI test 4 15/05/2018 16/05/2018 0 0 

GUI test 5 15/05/2018 16/05/2018 2 2 

Observacions:  A l’enviar la peça, el correu tan sols rep el cos del missatge, però no 
tots els elements que s’han demanat especificar com la peça adjunta, 
si és de pagament, etc. El mateix ha passat amb el formulari per enviar 
ofertes de feina. 

GUI test 6 15/05/2018 16/05/2018 0 0 

GUI test 7 15/05/2018 16/05/2018 0 0 
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GUI ordres 15/05/2018 16/05/2018 1 1 

Observacions:  Manca d’enllaços per accedir als continguts dels posts dins les 
portades de les pàgines Estudiants i Empreses i mitjans. 

 

Tanmateix, també hem realitzat diverses proves amb eines digitals especialitzades en la 

detecció d’errors. En primer lloc, hem utilitzat el portal Broken Link Check per comprovar si 

el web conté enllaços trencats. L’aplicació ha determinat que no existeix cap enllaç trencat. 

També hem utilitzat l’aplicació Browser Shots, que especifica quants navegadors visualitzen 

correctament una pàgina web. En total, UNICOWORK es pot veure correctament en 91 

navegadors diferents.  

Finalment, hem utilitzat l’aplicació Pingdom per mesurar la velocitat en què s’obra el web, ja 

que un temps de càrrega elevat suposa un factor negatiu per a la navegació. Pingdom ha 

determinat que UNICOWORK carrega per complet en 2,53 segons, un 60% més ràpid que 

altres pàgines web, i que la seva mida total és d’1,1MB.  
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Capítol 7 

 

Resultat final del lloc web 

 

7.1. Procés de creació del portal web 

En primer lloc, s’ha escollit el tema de la plantilla que s’ha usat com a base per crear tot el 

web. El tema escollit ha estat ColorMag que és compatible amb la versió de Wordpress 

d’UNICOWORK i és gratuït. A continuació, s’han instal·lat totes les extensions que s’havien 

escollit anteriorment al capítol 5, i s’han activat. Més tard, s’ha modificat la plantilla base 

d’acord amb les nostres necessitats com són els colors corporatius, s’han enllaçat les 

xarxes socials, s’ha elaborat el menú principal, etc. També s’ha preparat el footer en tres 

columnes: la primera inclou una fotografia del logotip de l’entitat, la segona incorpora un 

formulari per rebre al correu les últimes publicacions i, finalment, els enllaços per conèixer 

què és UNICOWORK i per a contactar amb l’entitat. 

En tots els casos s’incorpora la versió mòbil que també s’ha tingut en compte en l’elaboració 

del web i, és que la plantilla és responsive, és a dir, que s’adapta al dispositiu en què es 

veu. A continuació, es pot veure com ha estat l’elaboració de cada part d’UNICOWORK. 

Portada - Home 

Pel que fa a la portada, s’ha optat per destacar dues categories: Cultura i Societat, ja que 

ambdues temàtiques solen ser les més recurrents pels estudiants de Periodisme. Més a 

baix, s’inclou la resta de categories amb el mateix disseny: una fotografia principal i tres en 

miniatura. A la portada també s’ha inclòs un pop up que informa els usuaris sobre les 

condicions de qualitat. 
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Versió web 

 

Figura 7.1. Pop up a la Home 

 

Figura 7.2. Home d’UNICOWORK 

 

Figura 7.3. Seccions rellevants del portal 
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Figura 7.4. Seccions amb menys importància 

Versió mòbil 

  

Figura 7.5. Versió mòbil de la portada i del pop up 
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Figura 7.6. Seccions del portal en versió mòbil 

 

Pel que fa al mega menú, s’ha decidit instal·lar un plugin nou anomenat Responsive Menu 

per tal de crear un mega menú desplegable que mostri totes les categories del web. S’ha 

col·locat el botó que permet desplegar el menú a la part superior del header. El plugin no 

s’acaba d’ajustar al nostre plantejament, tot i provar-ne d’altres és el que més s’acosta al 

nostre prototip però no resulta atractiu, a més, presenta problemes en la visualització per 

smartphone. Finalment, s’ha eliminat per la problemàtica que comportava incrustar-lo i 

s’inclou al pressupost perquè el desenvolupi un informàtic.  

Per elaborar el menú superior amb les pàgines d’Estudiants, Empreses i mitjans i Envia! 

s’ha editat directament el document PHP i s’ha incorporat al header el següent codi per 

crear un menú: 

<head> 

<title>Barra de navegación horizontal con listas y estilos CSS</title> 

<style type="text/css"> 

#navegador ul{ 

   list-style-type: none; 

   text-align: center; 

} 

#navegador li{ 

   display: inline; 

   text-align: center; 

   margin: 0 10px 0 0; 
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} 

#navegador li a { 

   padding: 2px 7px 2px 7px; 

   color: #666; 

   background-color: #eeeeee; 

   border: 1px solid #ccc; 

   text-decoration: none; 

} 

#navegador li a:hover{ 

   background-color: #333333; 

   color: #ffffff; 

} 

   </style> 

</head> 

<body> 

<div id="navegador"> 

<ul> 

<li><a href="#">Elemento 1</a></li> 

<li><a href="#">Elemento 2</a></li> 

<li><a href="#">Elemento 3</a></li> 

<li><a href="#">Elemento 4</a></li> 

</ul> 

</div> 

</body> 

Posteriorment, s’ha editat amb els enllaços i el disseny que vam considerar més adequat 

per al portal web. En relació als dos apartats principals: Estudiants i Empreses i mitjans, 

s’ha de destacar que no hem aconseguit inserir-los com a dues subwebs amb els seus 

dissenys propis, tal com s’havia dissenyat al capítol 5. Més concretament, es pot observar el 

disseny desitjat a les Figures 5.22. i 5.34 

Una altra de les qüestions que s’han abordat ha estat la correcció de la visualització de les 

imatges a la portada, ja que els destacats de la plantilla no mostraven les imatges al 

complet. Per solucionar-ho s’ha editat el document de CSS i s’ha introduït el següent codi: 

.widget_featured_posts img { 

 margin-bottom: 18px; 

 width: 100% 

Gràcies a aquest codi les imatges de les notícies es poden visualitzar per complet i alhora 

milloren el disseny del web, afavorint la seva netedat i la seva accessibilitat. Tanmateix li 

dóna l’estil propi dels mitjans de comunicació.  

Pel que fa al footer, que es visualitza igual a totes les pàgines del web, hem optat per 

mantenir el peu de pàgina que venia predeterminat amb la plantilla, així com el seu color, 

perquè s’ajustava al disseny que havíem elaborat. La plantilla permet fer ús de quatre 

columnes dins el footer però tan sols n’hem utilitzat tres. La primera columna s’ha dedicat al 

logotip d’UNICOWORK, la segona al plugin per fer newsletters i el tercer a les pàgines 

d’informació corporativa Qui som? i Contacta. El disseny inicial que havíem fet pel footer 

comptava amb una columna més que incloïa un comptador de peces publicades. Després 

de provar diversos plugins per tal de col·locar el marcador, hem decidit obviar-lo, ja que cap 
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s’adaptava a les nostres necessitats. Finalment, també hem incorporat les xarxes socials a 

la part inferior.  

Versió web 

 

Figura 7.7. Footer del web 

Versió mòbil 

 

Figura 7.8. Footer en la versió mòbil 
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Categories (seccions) 

Totes les seccions del web tenen la mateixa distribució: l’última entrada publicada com a 

destacat a la part superior de la pàgina, i la resta de publicacions ordenades segons la data 

de publicació en dues columnes, per repartir l’espai de la pàgina. Totes les peces compten 

amb l’etiqueta de categoria, el titular, la data, els comentaris, una línia a mode d’extracte i el 

botó de Llegir més. Així doncs, nosaltres no atorguem més importància a una publicació o 

altra segons la temàtica ni la subcategoria.  

Versió web 

 

Figura 7.9. Post principal de la categoria del web 

 

Figura 7.9. Posts secundaris de les categories del web 
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Versió mòbil 

   

Figura 7.10. Categories en versió mòbil 

 

Post 

Totes les publicacions tenen el mateix disseny de plantilla: No Sidebar Content Centered, és 

a dir, el contingut centrat i sense barra lateral. Així, la visualització de cada post és la 

següent: la imatge destacada, les categories a les quals pertany, ressaltades amb la 

tonalitat de color verd present a la resta del web, el titular, la data de publicació, el nombre 

de comentaris que conté i el contingut propi de la peça periodística. Finalment, també s’ha 

col·locat un arxiu Zip, PDF o Word amb el contingut original de la peça per a descarregar. 

Les publicacions que contenen imatges a l’interior estan citades fent ús del símbol de 

copyright.  

Un aspecte a comentar és el botó d’usuari. Per tal de mostrar l’autoria de la peça, hem 

decidit col·locar un botó realitzat amb el plugin Page Builder, on apareix el nom de l’autor o 

autors de la publicació. A més, el botó enllaça amb el perfil de l’estudiant que ha penjat la 

peça. Així, un mitjà o empresa pot visualitzar el perfil d’un determinat estudiant a partir d’una 

de les seves peces, i veure quina informació acadèmica o professional facilita o quines 

altres peces ha publicat.  
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Versió web 

 

Figura 7.11. Notícia del web 

 

Figura 7.12. Descàrrega de la publicació 
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Versió mòbil 

   

Figura 7.13. Publicació i descàrrega de la peça 

A la part inferior de cada entrada es pot veure un enllaç a l’entrada anterior i/o següent i un 

espai per a deixar un comentari. La plantilla comptava amb un requadre anomenat author 

box amb el nom de l’autor de la publicació. Aquest requadre, però, no ens servia com a 

informació de l’autor perquè només publicava el nom de l’administrador de la pàgina que 

publica l’entrada, no de l’autor real de la peça. Així doncs, el requadre ha estat eliminat fent 

una modificació al document single.php, d’on s’ha extret el següent fragment de codi:  

<?php if ( get_the_author_meta( 'description' ) ) : ?> 

         <div class="author-box"> 

            <div class="author-img"><?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'user_email' 

), '100' ); ?></div> 

               <h4 class="author-name"><?php the_author_meta( 'display_name' ); ?></h4> 

               <p class="author-description"><?php the_author_meta( 'description' ); ?></p> 

         </div> 

      <?php endif; ?> 
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Blogs 

Per elaborar la pàgina de blogs segons el nostre disseny hem fet ús del plugin Page Builder, 

que permet crear la pàgina com una quadrícula de widgets. D’aquesta manera hem pogut 

crear els quadres de color amb el text dins. Així, cada requadre està dedicat a un blog i 

conté un títol enllaçat a l’URL de cada blog, i dues línies breus amb una petita descripció.  

Versió web 

 

Figura 7.14. Pàgina de blogs 

Versió mòbil 

 

Figura 7.15. Blogs en versió mòbil 
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Estudiants 

La pàgina s’ha elaborat fent ús de l’extensió Page Builder que s’ha dividit en dues 

columnes: una per les publicacions enllaçades i l’altra pel widget, en què s’especifiquen les 

últimes ofertes de treball que entren a UNICOWORK. Tanmateix, s’ha introduït un submenú 

amb les diferents pàgines com la Borsa de Treball, Requisits per a la publicació i 

Documents útils. Per incrustar el menú s’ha afegit el mateix codi que s’ha posat a la portada 

per introduir les pàgines per enviar peces i ofertes, així com els apartats per a estudiants i 

empreses. 

Algunes de les qüestions a millorar són, en primer lloc, l’elaboració de subwebs amb un 

disseny propi amb els colors secundaris, tal com es va especificar als prototips. D’aquesta 

manera es podria realitzar un menú nou amb totes les pàgines necessàries, a més de poder 

fer una portada pròpia on apareguessin les últimes publicacions. D’aquesta manera no 

s’haurien d’editar de forma manual, com s’ha de fer actualment amb la pàgina. Tanmateix 

solucionaria els problemes de visualització a la versió mòbil del submenú creat. 

Versió web 

 

Figura 7.16. Apartat d’Estudiants 
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Versió mòbil 

   

Figura 7.17. Apartat d’Estudiants per a mòbil 

Borsa de treball 

Per realitzar la pàgina de la borsa de treball s’ha fet ús de dos plugins diferents. En primer 

lloc, Page Builder, com a plataforma per a poder col·locar un widget amb les diferents 

ofertes de feina provinents del plugin Job Manager. Així, es distribueixen en una llista les 

ofertes ordenades segons la data de publicació.  

Tot i que considerem que la disposició de les diferents ofertes dins la pàgina és adequada, 

ens agradaria que aparegués el logotip de cada empresa o mitjà acompanyant la 

informació. Hem intentat fer aparèixer les imatges en diverses ocasions però no ho hem 

aconseguit. Tanmateix i d’acord als prototips, volíem realitzar una llista que inclogués un 

cercador, a fi de filtrar les ofertes de treball amb les especificacions que l’estudiant desitgi. 

Aquest cercador no s’ha pogut incrustar, ja que era una extensió del plugin de pagament. 
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Versió web 

 

Figura 7.18. Borsa de treball a l’apartat per a estudiants 

 

Figura 7.19. Interior d’una oferta de treball 
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Versió mòbil 

   

Figura 7.20. Borsa de treball i interior de l’oferta de feina per a mòbil 

 

El meu perfil 

Per introduir el botó per iniciar sessió o bé registrar-se s’han posat al menú de navegació les 

pàgines creades per defecte pel plugin, Ultimate Member. A continuació, s’ha traduït al 

català amb l’extensió del Loco, Translation Manager. S’ha de destacar que s’ha programat 

el menú perquè en cas que no estiguis inscrit surti a la portada la pàgina per iniciar sessió o 

registrar-se i, en inscriure’s, desapareixen ambdues i apareixen en el seu lloc les pàgines 

del perfil de l’usuari i de sortir. No s’ha pogut introduir un botó tal com es volia als prototips, 

ni tampoc s’ha pogut editar la manera en què es veu el perfil personal.  

Així doncs, quan un usuari entra al web veu al menú l’opció Inicia sessió com a menú 

desplegable, ja que, dins es troba l’opció de registrar-se. Si l’usuari és nou i no s’ha creat 

cap compte a UNICOWORK ha de prémer Registra’t i omplir el formulari que apareix a 

continuació amb les dades bàsiques per a crear un usuari. Un cop creat el compte, l’usuari 

ja podrà accedir al web iniciant la sessió.  

Per iniciar sessió només es necessita el correu electrònic amb el qual s’ha registrat l’usuari 

o bé el seu nom d’usuari, i la contrasenya. Un cop dins, l’usuari pot veure el seu perfil 

modificar-lo, completar-lo amb informació acadèmica o professional o bé esborrar-lo.  

Cal esmentar, que tot i que hem traduït els botons principals com Inicia sessió, Registra’t o 

camps per omplir com “Nom d’usuari”, no hem pogut traduir totes les opcions que ofereix el 
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plugin. S’ha produït un error a l’arxiu de traducció i no tenim els coneixements suficients per 

solucionar-ho, així que hem decidit utilitzar el plugin igualment, ja que és el que més s’ajusta 

a les nostres necessitats, i incloure la traducció dins el pressupost de feina externalitzada.  

Versió web 

 

Figura 7.21. Botó per iniciar sessió o registrar-se al menú de navegació 

 

Figura 7.22. Formulari per registrar-se al web 
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Versió mòbil 

   

Figura 7.23. Botó per iniciar sessió i formulari per a mòbil 

 

Versió web 

 

Figura 7.24. Formulari per iniciar sessió al web 
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Figura 7.25. Botó per accedir al perfil d’usuari 

Versió mòbil 

   

Figura 7.26. Formulari i botó al menú per iniciar sessió i veure el perfil en la versió mòbil 
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Versió web 

 

Figura 7.27. Pàgina del perfil de l’usuari 

 

Figura 7.28. Pàgina del perfil per canviar la contrasenya 

 

Figura 7.29. Pàgina del perfil per canviar la privacitat 
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Figura 7.30. Pàgina per eliminar el compte 

 

Figura 7.31. Pàgina pública del perfil 
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Versió mòbil 

   

Figura 7.32. Pàgina per editar la informació d’usuari i per canviar la contrasenya 

   

Figura 7.33. Pàgina per editar la privacitat i per eliminar el compte 
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Figura 7.34. Pàgina pública del perfil en versió mòbil 

Requisits per enviar peces 

Aquesta pàgina és una de les més simples del web. Està creada com una pàgina simple 

amb text. El més important és el seu contingut: un resum dels requisits que han de seguir 

els estudiants per poder publicar peces. Al final de la pàgina es troba el document de 

requisits en format PDF per descarregar-lo.  

Versió web 

 

Figura 7.35. Pàgina sobre els requisits per a la publicació 
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Versió mòbil 

 

Figura 7.36. Pàgina sobre els requisits per a la publicació per a mòbil 
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Documents útils 

Per elaborar aquesta pàgina s’ha fet ús del plugin Page Builder. D’aquesta manera, s’ha 

dividit l’espai de la pàgina en dues columnes per disposar els diferents documents en dues 

columnes i fer la pàgina més curta i visual. S’ha decidit col·locar un títol explicatiu, l’enllaç 

de descàrrega del document i una miniatura de PDF i de document Word per indicar de 

forma visual de quin tipus de document es tracta. A més, cal indicar que la miniatura també 

conté un enllaç de descàrrega. Així, l’usuari pot descarregar el document a través de l’enllaç 

principal o clicant sobre la miniatura.  

Versió web 

 

Figura 7.37. Pàgina amb documents útils per a estudiants 

Versió mòbil 

 

Figura 7.38. Pàgina amb documents útils per a estudiants per a mòbil 
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Empreses i mitjans 

Aquesta pàgina també està creada amb el plugin Page Builder per a poder construir els 

diferents requadres que inclouen un breu resum dels dos grans apartats de la pàgina: Els 

requisits per enviar ofertes de treball i els requisits per descarregar peces. Ambdós resums 

inclouen el botó Llegir més que enllaça amb les dues pàgines corresponents.  

Versió web 

 

Figura 7.39. Portada de l’apartat per a empreses i mitjans de comunicació 

Versió mòbil 

 

Figura 7.39. Portada de l’apartat per a empreses i mitjans de comunicació 
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Requisits per enviar ofertes de treball i per descarregar peces 

Ambdues pàgines estan creades de mateixa manera que la de requisits per enviar peces. 

Aquestes, però, no contenen cap document per descarregar.  

Versió web 

 

Figura 7.40. Pàgina amb els requisits per descarregar publicacions 

 

Figura 7.41. Pàgina amb els requisits per enviar ofertes de treball 
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Versió mòbil 

   

Figura 7.42. Pàgines amb els requisits per descarregar publicacions i enviar ofertes per a mòbil 

 

Queixes i rectificacions 

La pàgina de queixes i rectificacions s’ha elaborat seguint el disseny amb un plugin per 

realitzar formularis. Així doncs, es tracta d’un formulari predeterminat adaptat a les nostres 

necessitats i amb text propi.  
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Versió web 

 

Figura 7.43. Pàgina per enviar queixes i rectificacions 

Versió mòbil 

 

Figura 7.44. Pàgina per enviar queixes i rectificacions en versió mòbil 
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Envia! 

Pel que fa a la pàgina d’Envia!, s’ha realitzat amb una extensió per elaborar formularis i amb 

el plugin Page Builder. Fent ús de Page Builder s’ha dividit la pàgina en dos per diferenciar 

l’enviament de peces periodístiques i l’enviament d’ofertes de feina per part d’empreses i 

mitjans. Cada columna disposa d’un formulari independent adaptat a les necessitats de 

cada enviament. Així doncs, trobem, per exemple, que el formulari d’enviament de peces 

conté un camp per escollir la secció a la qual pertany una peça, mentre que el formulari 

d’enviament de feines conté un camp per determinar el tipus de contracte. A més, ambdós 

formularis compten amb una explicació de les condicions per a publicar una peça o una 

oferta de feina.  

Versió web 

 

Figura 7.45. Apartat per a enviar peces i ofertes de feina 

 

Figura 7.46. Apartat per a enviar peces i ofertes de feina amb els seus respectius formularis 
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Figura 7.47. Apartat per a enviar peces i ofertes de feina amb els seus respectius formularis 

 

Figura 7.48. Condicions dins el formulari per enviar peces i ofertes de feina 

Per millorar la navegació de la pàgina a la versió mòbil s’han introduït dos enllaços 

d’ancoratge dins els requadres on posa Estudiants i Empreses. És la millor solució que s’ha 

trobat, ja que no permetia posar els quadres tal com desitjàvem i, per tant, podien confondre 

a l’usuari mòbil. Per incrustar els enllaços s’ha introduït el codi que ve a continuació dins els 

builders on es troben els formularis: <p id= "envia peces">. Després s’enllaça al text dels 

requadres un codi com el següent amb l’id que s’ha marcat anteriorment per a cada enllaç: 

#envia peces. 
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Versió mòbil 

   

Figura 7.49. Enviar peces i ofertes de feina amb els seus respectius formularis per a mòbil 

   

Figura 7.50. Apartat per a enviar peces i ofertes de feina amb els seus respectius formularis 
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Qui som 

Per crear aquesta pàgina segons el disseny elaborat, també hem fet ús de Page Builder. 

Aquest plugin ens ha permès inserir un codi embed de la localització exacta d’UNICOWORK 

mitjançant l’eina de Google Maps i situar el text referent a la ubicació i a la qualitat al costat. 

A més, s’ha inserit també un document PDF amb la Guia Editorial que es pot descarregar 

amb facilitat. 

Versió web 

 

Figura 7.51. Apartat sobre el portal, UNICOWORK 

Versió mòbil 

   

Figura 7.52. Qui Som? per a mòbil 
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Figura 7.53. Enllaç per a descarregar la Guia Editorial  

Contacta 

Pel que fa a la pàgina de contacta, trobem un altre formulari predeterminat creat segons les 

necessitats d’UNICOWORK. És un formulari molt senzill que demana la informació essencial 

per tal que els usuaris es posin en contacte amb l’empresa. Si s’omple i s’envia el formulari, 

el web envia un missatge automàticament al correu d’UNICOWORK amb el contingut del 

formulari.  

Versió web 

 

Figura 7.54. Formulari per contactar amb les administradores 
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Versió mòbil 

 

Figura 7.55. Formulari per contactar amb les administradores en el mòbil 

 

Procés de descàrrega d’arxius 

Per tal que els usuaris puguin descarregar-se tots els documents correctament, ens hem 

assegurat de pujar-los al web amb el nom corresponent i indicant si és un arxiu Zip, PDF o 

Word. Així, les empreses o mitjans només han d’iniciar sessió, prémer sobre l’enllaç de 

descàrrega amb el títol del document que volen obtenir i la descàrrega s’inicia 

automàticament.  

 

Figura 7.56. Enllaç per a descarregar la publicació 
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Figura 7.57. Arxiu en extensió Zip descarregat 

 

Figura 7.58. Interior de l’arxiu Zip amb una imatge i la peça en Docx 
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7.2. Resultat final de les xarxes socials 

Facebook 

A Facebook s’ha publicat 24 peces, de les quals el reportatge sobre la transexualitat és la 

que ha arribat a més usuaris. Més concretament, el seu abast ha estat de 26 persones. En 

segona posició queda, El humor incomprendido de Bertín Osborne, que ha arribat a 24 

persones i, finalment, amb un empat amb 23 persones abastades estan els articles titulats 

Dits de músic i Correm Junts! amb la discapacitat intel·lectual. La pàgina ha rebut 117 likes i 

ha arribat a 51 persones en total. Pel que fa a seguidors, és la xarxa social amb menys 

seguidors amb 12 persones a qui els agrada la pàgina i 13 que la segueixen. 

Twitter 

A Twitter s’han publicat 24 peces. Les tres publicacions amb més audiència són, en primer 

lloc, el reportatge sobre ballet amb 282 impressions o usuaris als quals ha arribat la peça i 

14 compromisos o interaccions amb el tuit. En segon lloc, es troba la notícia sobre el 

blockchain amb 134 impressions i 14 compromisos i, finalment, Dits de músic ha arribat a 

132 usuaris i han interactuat 8 persones. Pel que fa a seguidors, s’han aconseguit 16 

seguidors, dels quals un és el compte oficial del Col·legi de Periodistes.  

 

Figura 7.59. Twitter d’UNICOWORK 



113 

Instagram 

A Instagram s’ha realitzat un total de 15 publicacions i han rebut 167 m’agrada. Les 

publicacions amb més repercussió han estat les següents: Recordem WTF is Blockchain 

amb 18 m’agrada i un comentari i Retrat d’una adopció, De professió, tatuador i Empàtica 

voluntarietat amb 13 m’agrada cada una. Segons l’aplicació, el perfil d’Instagram 

d’UNICOWORK ha rebut 180 visites, de les quals, 15 han clicat l’enllaç del web. En total, s’ha 

arribat a 109 comptes d’Instagram i hem aconseguit 1.050 impressions.  

Pel que fa als seguidors, en una setmana de difusió, s’ha aconseguit un total de 45 

seguidors, dels quals 26 són estudiants de Periodisme de la UAB en l’actualitat. Destaquem 

que també ens segueix el compte oficial del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 

 

Figura 7.60. Instagram del portal 
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Capítol 8 

 

Conclusions 

 

L’objectiu principal d’aquest Projecte de Final de Grau era la confecció d’un portal web, 

adaptable a tots els dispositius, que tindria com a finalitat promocionar els alumnes que 

estudien Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Considerem que s’ha 

assolit aquest objectiu, malgrat la patent mancança de coneixements en programació i 

informàtica dels quals disposàvem a l’inici d’aquest projecte. Tanmateix, s’ha de destacar 

que, encara que alguns aspectes no s’han aconseguit, com són la realització d’un multisite 

per comptar amb un disseny secundari als apartats d’Estudiants i d’Empreses i mitjans o 

d’un mega-menú atractiu, s’ha pogut produir un web professional, gràcies a un procés 

d’elaboració molt pautat i curós en tots els aspectes que envoltaven a la creació d’una 

entitat i web des de zero.  

Pel que fa a la planificació, s’ha de destacar la rigorosa organització del projecte. Per a 

metoditzar-lo s’han elaborat dos calendaris, a causa de la magnitud: En primer lloc, s’ha 

planificat la realització del pla empresarial, és a dir, de l’estudi de mercat per conèixer quin 

nínxol de mercat ocuparia UNICOWORK. Després de diverses enquestes a estudiants i 

professors, es va considerar que la seva producció tindria una bona rebuda entre l’alumnat. 

A continuació, es va passar a desenvolupar el sistema i la interfície que, amb 

l’aconsellament d’Òscar Coromina, director de Màrqueting de l’Escola de Postgrau de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, es va estimar adequat realitzar prototipus de totes les 

pàgines, categories i enllaços que compondrien el portal, ja que no posseíem els 

coneixements en programació i informàtica suficients per introduir totes les funcionalitats 

desitjades al web. A partir d’aquí, i amb tots els dissenys i funcionalitats fixats, es va posar 

en marxa l’elaboració d’un calendari que definís quina seria la planificació dels nostres 

esforços a l’hora de crear el web i la seva difusió a les xarxes.  

Actualment, el projecte entra en la tercera fase, on es preveu la posada en marxa dels 

objectius específics com són la creació d’aquest nexe d’unió entre els estudiants de 

Periodisme i les empreses i mitjans de comunicació i la construcció d’una marca, en què 

empreses i estudiants posin la seva confiança tant per a publicar peces, com per, 

descarregar-ne. Aquesta etapa, però s’estendrà fora dels terminis estrictes del Projecte de 

Final de Grau, ja que es necessita temps i dedicació per a crear aquest nom dins el sector 

de la comunicació. No obstant això, s’ha de destacar que, amb la difusió dels continguts a 

les xarxes socials, ja s’ha pogut apercebre aquest interès per part de l’alumnat i, per tant, 

s’ha dut a terme la primera presa de contacte real amb el nostre target.  
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Una altra prova del contacte amb els nostres usuaris potencials són les visites que ha 

obtingut el portal. En total ha tingut 365 visites a pàgines provinents de 67 usuaris diferents, 

la durada mitjana de les quals ha estat 3 minuts i 55 segons i la mitjana de pàgines vistes 

per sessió ha estat de 3,15. Destaquem que el 53,85% de les visites s’han realitzat amb un 

iPhone, fet molt positiu, ja que no disposem de cap producte d’Apple i, per tant, les han 

realitzat usuaris reals externs al projecte. Un altre factor positiu és que el 78,3% d’usuaris 

entren per les xarxes socials, a diferència de les administradores del projecte que entren al 

web de forma directa o a través de la cerca orgànica. 

El repte de futur que caldrà assolir serà la implicació per part de les empreses i mitjans. Per 

a això, es farà una difusió a través dels mails dels diversos mitjans per a anunciar 

UNICOWORK i es presentarà el projecte a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la 

finalitat d’assolir la seva col·laboració. 

El futur d’UNICOWORK depèn de diversos factors com l’acceptació de les empreses i el seu 

propi finançament. Tanmateix, cal remarcar, que tot i que el projecte es troba en una fase 

inicial de funcionament, s’espera assolir tots els objectius proposats. Així doncs, considerem 

que UNICOWORK és un projecte amb una viabilitat futura a nivell funcional. En el pla 

econòmic, la viabilitat és més incerta, ja que el projecte no espera rebre beneficis. Per 

contra-restar els costos de producció, UNICOWORK podria comptar amb espais publicitaris al 

web. Aquests espais, sempre estarien dedicats a organitzacions o ofertes per a estudiants. 

Per exemple, s’hi podria trobar un anunci del Servei d’Activitat Física de la UAB (SAF).  

Pel que fa a les competències, aquest projecte ens ha proporcionat diverses habilitats i 

coneixements que no disposàvem anteriorment. En primer lloc, hem après a crear un portal 

web professional des de zero, amb tots els processos que inclou aquesta fita i que no 

s’aprenen durant el grau de Periodisme com són, per exemple, l’habilitat per informar-se i 

escollir la millor plataforma web (Wix, Wordpress, Joomla, etc.) i, en conseqüència, el 

hosting o el disseny més idoni pel projecte que es duu a terme. Tanmateix, hem posat a 

prova coneixements que ja teníem com són l’edició del disseny del portal fent ús dels 

llenguatges propis de CSS i PHP. 

En resum, hem pogut adquirir i posar a prova diverses destreses com són la capacitat per 

aprendre i comunicar-nos, l’habilitat per a planificar i gestionar el temps de manera eficient i 

efectiva, la capacitat per a generar noves idees i, finalment, a treballar en equip per tirar 

endavant un projecte de grans dimensions. 
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Annex A 

 
Resultats de l’enquesta als alumnes per conèixer l’engagement que produiria el web 

 

 

 
Figura Annex 1. Gràfic amb el percentatge d’alumnes que han publicat en un mitjà de comunicació 

 

 

 
Figura Annex 2. Gràfic amb les formes de contactar amb les empreses 
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Figura Annex 3. Gràfic amb l’opinió dels alumnes sobre l’ajuda que han rebut per part de la 

universitat 

 

 

 

 
Figura Annex 4. Gràfic amb els mitjans de comunicació els agradaria arribar als estudiants 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 
Figura Annex 5. Gràfic amb l’opinió dels estudiants sobre la seva acceptació en publicar al web 

 

 

 

 

 
Figura Annex 6. Gràfic amb l’opinió dels alumnes en qüestió de cedir dades de contacte 
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Resultats de l’enquesta al professorat del Grau de Periodisme 

 

 
Figura Annex 7. Gràfic amb l’opinió del professorat sobre la tasca de promoció de l’alumnat per part 

de la universitat 

 

 

 

 
Figura Annex 8. Gràfic amb les opinions sobre tasca de promoció de l’alumnat per part del 

professorat 
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Annex B 

 
Content Plan d’UNICOWORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLATAFORMA CONTINGUT AUTORIA DATA
Web -----------------------------------------------------------
Twitter Presentació del portal web, Unicowork 16/05/2018
Facebook Presentació del portal web, Unicowork 16/05/2018
Instagram Presentació del portal web, Unicowork 16/05/2018
Web Documental, "La Novena Província" (Societat) Alba Garcia, Olga Murillo, Patricia Muñoz, Naiara Hidalgo 09/05/2018
Twitter Promoció del documental 21/05/2018
Facebook Promoció del documental 21/05/2018
Instagram Promoció del documental 16/05/2018
YouTube Publicar el documental, "La Novena Província" 09/05/2018
Web Reportatge fotogràfic, "De professió, tatuador"  (Societat/Actualitat en imatges) Alba Garcia 03/05/2018
Facebook Reportatge fotogràfic, "De professió, tatuador" 22/05/2018
Twitter Reportatge fotogràfic, "De professió, tatuador" 22/05/2018
Instagram Reportatge fotogràfic, "De professió, tatuador" 17/05/2018
Web Reportatge fotogràfic, "Ballet recreatiu, l'alternativa de moda"  (Tendències/Actualitat en imatges) Olga Murillo 03/05/2018
Facebook Reportatge fotogràfic, "Ballet recreatiu, l'alternativa de moda" 20/05/2018
Twitter Reportatge fotogràfic, "Ballet recreatiu, l'alternativa de moda" 20/05/2018
Instagram Reportatge fotogràfic, "Ballet recreatiu, l'alternativa de moda" 16/05/2018
Web Reportatge radiofònic sobre ciència, "Bioeclosión, com detectar la celiaquia" (Ciència i tecnologia) Alba Garcia i Aitana Glàsser 09/05/2018
Twitter Reportatge radiofònic sobre ciència, "Bioeclosión, com detectar la celiaquia" 22/05/2018
Facebook Reportatge radiofònic sobre ciència, "Bioeclosión, com detectar la celiaquia" 22/05/2018
Web Reportatge radiofònic sobre ciència, "Fotosíntesi de les plantes: font d’electricitat" (Ciència i tecnologia) Olga Murillo i Patricia Muñoz 09/05/2018
Twitter Reportatge radiofònic sobre ciència, "Fotosíntesi de les plantes: font d’electricitat" 22/05/2018
Facebook Reportatge radiofònic sobre ciència, "Fotosíntesi de les plantes: font d’electricitat" 22/05/2018
Web Article d'opinió sobre la figura de Bertín Osborne (Opinió) Patricia Muñoz 09/05/2018
Twitter Article d'opinió sobre la figura de Bertín Osborne 21/05/2018
Facebook Article d'opinió sobre la figura de Bertín Osborne 21/05/2018
Web Article d'opinió sobre el masclisme al programa, El Hormiguero (Opinió) Patricia Muñoz 08/05/2018
Twitter Article d'opinió sobre el masclisme al programa, El Hormiguero 23/05/2018
Facebook Article d'opinió sobre el masclisme al programa, El Hormiguero 23/05/2018
Web Gay Talese també llegia Playboy (Cultura) Laia Rivelles 09/05/2018
Twitter Gay Talese també llegia Playboy 22/05/2018
Facebook Gay Talese també llegia Playboy 22/05/2018
Web El gasto cultural de los hogares españoles en el punto de mira (Cultura) Alba Garcia i Judit Hernández 09/05/2018
Twitter El gasto cultural de los hogares españoles en el punto de mira 23/05/2018
Facebook El gasto cultural de los hogares españoles en el punto de mira 23/05/2018
Web "Correm junts" por la discapacidad intelectual (Esports) Olga Murillo 10/05/2018
Twitter "Correm junts" por la discapacidad intelectual 21/05/2018
Facebook "Correm junts" por la discapacidad intelectual 21/05/2018
Instagram "Correm junts" por la discapacidad intelectual 17/05/2018
Web Una gacela entre galgos (Esports) Javier Sánchez Pedrera 10/05/2018
Twitter Una gacela entre galgos 22/05/2018
Facebook Una gacela entre galgos 22/05/2018
Instagram Una gacela entre galgos 22/05/2018
Web Los videojuegos se apoderan de la Fira de Barcelona (Economia) Olga Murillo 10/05/2018



Twitter Los videojuegos se apoderan de la Fira de Barcelona 23/05/2018
Facebook Los videojuegos se apoderan de la Fira de Barcelona 23/05/2018
Instagram Los videojuegos se apoderan de la Fira de Barcelona 23/05/2018
Web "WTF is Blockchain" acerca a la comunidad tecnológica la última moda en la red (Economia) Olga Murillo 10/05/2018
Twitter "WTF is Blockchain" acerca a la comunidad tecnológica la última moda en la red 20/05/2018
Facebook "WTF is Blockchain" acerca a la comunidad tecnológica la última moda en la red 20/05/2018
Instagram "WTF is Blockchain" acerca a la comunidad tecnológica la última moda en la red 20/05/2018
Web Empàtica voluntarietat (Local) Olga Murillo 10/05/2018
Twitter Empàtica voluntarietat 20/05/2018
Facebook Empàtica voluntarietat 20/05/2018
Instagram Empàtica voluntarietat 20/05/2018
Web Dits de músic (Societat) Laia Rivelles 10/05/2018
Twitter Dits de músic 20/05/2018
Facebook Dits de músic 20/05/2018
Web Cinema i emocions, una nova assignatura escolar (Societat) Alba Garcia, Olga Murillo, Abel Lacruz, Naiara Hidalgo, Alba Garriga, Arlet Mollà i Cati Neus Nicolau 10/05/2018
Twitter Cinema i emocions, una nova assignatura escolar 20/05/2018
Facebook Cinema i emocions, una nova assignatura escolar 20/05/2018
Instagram Cinema i emocions, una nova assignatura escolar 20/05/2018
Web "Els animals maltractats senten por, sempre por" (Societat) Alba Garcia i Olga Murillo 10/05/2018
Twitter "Els animals maltractats senten por, sempre por" 25/05/2018
Facebook "Els animals maltractats senten por, sempre por" 25/05/2018
Instagram "Els animals maltractats senten por, sempre por" 25/05/2018
Web La transexualidad en manos del quirófano (Societat) Laia Rivelles 10/05/2018
Twitter La transexualidad en manos del quirófano 21/05/2018
Facebook La transexualidad en manos del quirófano 21/05/2018
Instagram La transexualidad en manos del quirófano 21/05/2018
Web Telefonia mòbil, comprar versus llogar (Opinió) Alba Garcia 09/05/2018
Twitter Telefonia mòbil, comprar versus llogar 23/05/2018
Facebook Telefonia mòbil, comprar versus llogar 23/05/2018
Instagram Telefonia mòbil, comprar versus llogar 23/05/2018
Web Retrat d'una adopció (Opinió) Alba Garcia 08/05/2018
Twitter Retrat d'una adopció 22/05/2018
Facebook Retrat d'una adopció 22/05/2018
Instagram Retrat d'una adopció 22/05/2018
Web Flykube, ka nueva forma de viajar para los más atrevidos (Ciència i Tecnologia) Olga Murillo i Èlia Tomeo 10/05/2018
Twitter Flykube, ka nueva forma de viajar para los más atrevidos 21/05/2018
Facebook Flykube, ka nueva forma de viajar para los más atrevidos 21/05/2018
Instagram Flykube, ka nueva forma de viajar para los más atrevidos 21/05/2018
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Guia Editorial



La següent guia editorial ha seguit els punts i els 
compromisos de la guia editorial i el manual d’ús de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La 
CCMA és el mitjà en llengua catalana de referència i ha 
estat guardonada, entre d’altres, amb el Premi Dignitat 
2017. Els punts i els compromisos s’han editat de forma 
que coincideixin amb els d’Unicowork i amb les pautes de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

1.1. Principis d’Unicowork



Missió empresarial
Unicowork és un portal web privat 
que col·labora amb la Facultat de 
Periodisme de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Té com a objectiu 
primordial la promoció de l’alumnat 
que cursa Periodisme a la Facultat de 
Ciències de la Comunicació a la UAB.

Qualitat
Ens comprometem a oferir uns 
continguts de qualitat amb vocació 
divulgadora i formativa. Amb aquesta 
finalitat es fa un control, contrastament 
i filtratge constant dels continguts 
difosos al portal. Tanmateix, ens 
comprometem a rectificar les possibles 
informacions incorrectes, així com 
a informar de qualsevol irregularitat 
(plagi, còpia parcial…) a l’autoritat 
corresponent de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Innovació
Promovem la innovació creativa i la 
recerca de nous formats i propostes 
de comunicació, per posar a l’abast de 
les empreses i mitjans de comunicació 
uns continguts d’alt nivell de qualitat.

Compromisos

Principis generals

1.1. Principis d’Unicowork



El país
Tenim un compromís de servei amb el conjunt 
de la població de Catalunya i Espanya i la seva 
realitat social, política, econòmica, cultural, 
esportiva i lingüística.

La defensa de l’interès general i els valors 
cívics formen part del nostre compromís amb 
el país i estan per damunt de qualsevol interès, 
inclosos els del grup empresarial propi.

Els mitjans d’Unicowork produïm i difonem 
continguts des de Catalunya cap a tot el món.

Els mitjans d’Unicowork tractaran de garantir 
l’atenció a tot el territori des de la perspectiva 
nacional, comarcal i local, així com a la diversitat 
de la seva població i s’evita oferir una visió 
centralista del país.

La llengua d’ús d’Unicowork és el català, la 
llengua pròpia de l’Universitat Autònoma de 
Barcelona. Per a les publicacions de la web es 
pot fer ús del castellà i l’anglès, segons el tipus 
de contingut de què tracti, al públic al qual vagi 
dirigit i la llengua amb què es senti més còmode 
l’autor de la peça.

Garantim un ús correcte de la llengua, no 
discriminador de les variants fonètiques, lèxiques 
i morfològiques territorials i adaptable als diversos 
registres, per assegurar una comunicació eficaç.

Reconeixem l’autoritat normativa de l’Institut 
d’Estudis Catalans i apliquem un model de llengua 
actual, àgil i flexible que ens permeti satisfer les 
necessitats que es generen en cada situació 
comunicativa. També reconeixem l’autoritat 
normativa de la Real Academia Española.

La llengua

Principis editorials

1.1. Principis d’Unicowork

Persones i drets humans
Unicowork es compromet a què es compleixi 
el dret a respectar a totes les persones i, en 
conseqüència, que tots els continguts publicats 
tractin a totes les persones amb el màxim 
respecte, tant quan participen en la producció de 
continguts com quan en són receptores.

Assumim la Declaració Universal dels Drets 
Humans en tota la seva extensió. Qualsevol 
contravenció d’aquests drets s’oposa a la nostra 
línia editorial. Això no implica que en continguts 
informatius, de ficció o d’entreteniment no 
puguem mostrar situacions en què aquests drets 
quedin vulnerats.

La producció i difusió de continguts dels nostres 
professionals és independent del poder polític i 
econòmic i està guiada per criteris professionals 
i de servei públic.

Vetllem perquè els nostres professionals 
treballin amb responsabilitat, independència i 
llibertat de creació, sense altres límits que els 
que marquen la legislació vigent i el llibre d’estil.

Independència



1.1. Principis d’Unicowork

Atenció a la societat
Unicowork es compromet a respectar el 
pluralisme, que consisteix en la capacitat dels 
mitjans de comunicació de representar un 
reflex fidel de la societat en tots els àmbits que 
la integren. Els nostres continguts mostren de 
la manera més àmplia possible la realitat i el 
conjunt dels valors que la societat considera que 
li són propis.

Els nostres continguts serveixen el conjunt 
plural de la ciutadania i la representen. Totes les 
opinions hi poden trobar un lloc per expressar-
se, en funció del seu interès informatiu, del 
pluralisme i de la seva representativitat, sempre 
que respectin els principis democràtics i de 
convivència.

Reflectim la diversitat de tota la ciutadania, 
fomentem la cohesió social i no discriminem 
ningú pel seu origen, ètnia, sexe, creença, 
cultura, llengua, idees, condició familiar o 
socioeconòmica, situació física o psíquica, 
orientació sexual o altres circumstàncies.

Evitem els estereotips en tant que poden 
fomentar la discriminació.

Dediquem una atenció especial a les minories 
i als grups més desafavorits socialment i 
econòmicament, i els oferim un lloc per expressar-
se atenent la seva representativitat i repercussió 
social.

Vetllem per la igualtat entre dones i homes 
i reflectim en els nostres continguts i la nostra 
projecció pública una presència equilibrada dels 
dos sexes.

Evitem els estereotips de gènere i el llenguatge 
sexista.

D’acord amb la legislació vigent i en funció de 
les circumstàncies de cada cas, atenem el dret 
de rectificació, que empara qualsevol persona 
natural o jurídica per demanar que es rectifiqui 
una informació difosa per un mitjà de comunicació 
social quan consideri que el relat dels fets que 
l’al·ludeix és inexacte o que divulgar-los li pot 
causar un perjudici.

Oferim el dret de rèplica a les persones físiques 
o jurídiques que sol·licitin exercir-lo en els casos 
en què s’entengui que no aplicar-lo impediria 
oferir una informació plural i veraç. La decisió de 
concedir-lo correspon a la direcció de cada mitjà.

Drets de la ciutadania



Principis professionals
Veracitat i rigor
Ens comprometem davant les empreses, els 
mitjans de comunicació i la ciutadania, als quals 
van dirigits els continguts, a oferir una informació 
de qualitat, elaborada de manera honesta i 
acurada, que distingeix entre fets i opinions.

Unicowork difon informació contrastada i fidel 
a la realitat, explicada de manera clara, exacta 
i precisa. 

Prioritzem l’avaluació i l’anàlisi de la informació 
abans de difondre-la per assolir la credibilitat 
que ens ha de distingir davant la ciutadania, les 
empreses i mitjans de comunicació.

No especulem, no fem conjectures i no 
difonem rumors. Si desconeixem alguna dada 
rellevant de la informació que oferim, ho diem.

Reconeixem els errors importants i els 
corregim amb la màxima diligència i donant a la 
rectificació una rellevància equivalent.

Immediatesa
Els continguts venen marcats pel slow journalism 
i, és que cerquem la qualitat per davant la 
rapidesa.

Independència
Seleccionem les peces que difonem basant-nos 
en la seva qualitat i el seu interès informatiu, 
sense cap restricció o inclusió derivada de 
compromisos o demandes de qualsevol agent, 
d’una sobrevaloració o infravaloració de les 
fonts informatives, d’endogàmia dels mitjans o 
de concessions i seguidisme informatiu.

Imparcialitat, neutralitat i pluralisme
Actuem amb imparcialitat, neutralitat i 
respecte pel pluralisme. Ens comprometem 
a que els continguts estiguin correctament 
contextualitzats i s’ofereixin suficients elements 
de judici a la ciutadania.

Ús correcte de la llengua
Unicowork té com a principi l’ús correcte de la 
llengua. Els professionals que tenen la llengua 
com a eina de treball són responsables de fer-
la servir amb respecte, correcció i adequació a 
la diversitat de registres per garantir l’eficàcia 
comunicativa.

Principis per a l’exercici 
del periodisme
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Empara del periodisme
Secret professional
Unicowork vetlla pel dret al secret professional, 
que empara els periodistes perquè no se’ls pugui 
obligar a revelar les fonts d’informació.

Clàusula de consciència
Unicowork reconeix als professionals el dret 
d’emparar-se en la clàusula de consciència quan 
creguin que la seva participació en l’elaboració o 
difusió de continguts informatius atempta contra 
els principis ètics i deontològics de la professió. 
L’aplicació concreta d’aquesta clàusula 
constitucional es regula al codi deontològic del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Ètica professional
Deures professionals
Els professionals que publiquen a Unicowork 
assumeixen els principis i les normes recollits en 
el llibre d’estil i es comprometen a treballar amb 
competència en la feina que desenvolupen.

Els professionals d’Unicowork no utilitzen 
en profit propi o de tercers les informacions 
obtingudes per raó del càrrec, funció o activitat 
professional, ni s’aprofiten de la seva condició per 
obtenir favors, beneficis, avantatges o un tracte 
millor a l’hora d’adquirir productes o contractar 
serveis.

Els professionals separen clarament la seva 
activitat privada de la vinculada al mitjà on 
treballen i es comprometen a no perjudicar la 
imatge del grup.

Incompatibilitats
Els autors dels continguts poden dur a terme 
altres activitats del sector públic o privat sense 
autorització prèvia, ja que Unicowork és una web 
de promoció de l’alumnat i no existeix un règim 
contractual amb els autors de les peces, que 
cedeixen voluntàriament i gratuïtament els seus 
continguts a Unicowork. La cessió no suposa que 
la peça passi a pertànyer a Unicowork respecte 
a l’autoria, ni tampoc és una contradicció pel 
que fa a la possible retribució per les peces 
periodístiques, que queda en mans de l’empresa 
de comunicació. L’autor pot decidir si vol o no 
que la seva peça solament pugui ser publicable 
en una empresa o mitjà de comunicació en cas 
de pagament de la mateixa.
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Accés a la informació
Els autors es comprometen a obtenir la 
informació prioritàriament recorrent a les fonts 
originals i traslladant-se al lloc on hi ha la notícia, 
sempre que això sigui possible.

Les informacions que difonem han estat 
contrastades i són comprovables. En cas que hi 
hagi versions divergents, es traslladarà el dubte 
a l’autor perquè consulti les fonts suficients.

Els autors citen l’origen, les fonts o les 
agències informatives, almenys quan les dades 
són confuses o contradictòries o quan es tracta 
d’una notícia exclusiva.

Les fonts no determinen l’orientació ni 
l’enfocament de la notícia.

Els autors es comprometen a obtenir la 
informació sense recórrer a comportaments 
agressius ni invasius.

Relació amb les fonts
Ens comprometem a oferir uns continguts de 
qualitat amb vocació divulgadora i formativa. Amb 
aquesta finalitat es fa un control, contrastament 
i filtratge constant dels continguts difosos al 
portal. Tanmateix, ens comprometem a rectificar 
les possibles informacions incorrectes, així 
com a informar de qualsevol irregularitat (plagi, 
còpia parcial…) a l’autoritat corresponent de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Fonts

Obtenció de la informació

Testimonis
Identificació i protecció dels testimonis
Com a norma general, s’identificaran clarament 
les fonts d’una informació, amb nom i cognom 
i/o amb la qualitat que les fa rellevants o 
representatives.

Quan per raó del secret professional no es 
pot identificar una font, es permet fer ús d’una 
expressió que en garanteixi l’anonimat però que 
alhora salvaguardi el rigor informatiu.

Els autors es comprometen a Identificar 
clarament els testimonis, almenys amb la qualitat 
que els fa rellevants o representatius. Es podrà 
prescindir del nom si és del tot irrellevant.

Es protegiran, si cal, els testimonis que es 
converteixin en fonts d’informació. En aquest cas, 
no en revelem la identitat i només fem públiques 
les dades de contextualització que avalin el seu 
valor informatiu.



Obtenció de material 
documental
Criteris
Els autors de les peces es podran nodrir de 
material documental de producció pròpia i també 
del que obtinguin d’altres mitjans de comunicació, 
agències informatives, portals web, etc.

Els autors s’identificaran com a professionals de 
la comunicació per obtenir permís o tàcit de la 
persona que volen entrevistar i informen de l’ús 
que faran de les seves declaracions.

Entrevistes i 
declaracions

Gravacions ocultes
Unicowork no acceptarà gravacions ocultes. 
Excepcionalment quan sigui l’única manera 
d’obtenir informació de gran interès. La difusió 

del material ha de tenir l’autorització del docent a 
càrrec de la peça i s’ha de fer explícita la condició 
que s’ha obtingut amb una gravació oculta.
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Principis
Unicowork difon un conjunt equilibrat de 
continguts, generalistes i temàtics. Tractarem 
d’oferir una informació plural i diversa perquè la 
ciutadania conegui la realitat i se’n pugui formar 
una opinió pròpia. 

Model
Fem servir un llenguatge actual, directe, àgil i 
genuí, amb la voluntat que serveixi de model 
de qualitat i d’ús a tota la societat. El nostre 
llenguatge és clar, comprensible i ric en 
matisos, s’ajusta a cada situació comunicativa i 
s’allunya dels tòpics, estereotips i eufemismes.

Respecte
Fem servir un llenguatge respectuós que 
afavoreixi la convivència i el civisme. Per 
aquest motiu evitem les expressions grolleres 
innecessàries i defugim el llenguatge sexista i 
les expressions que discriminin o estigmatitzin 
persones o col·lectius.

Adequació
Utilitzem un llenguatge adequat i versemblant, 
d’acord amb cada situació comunicativa. En 
els continguts adreçats als menors vetllem 
especialment perquè el llenguatge sigui 
creatiu, respectuós i entenedor.

Llenguatge

Producció i difusió de continguts

Intimitat
Dret a la intimitat
Respectem el dret a l’honor, a la intimitat i a la 
pròpia imatge de les persones, i el fem compatible 
amb el dret a la informació.

La llibertat d’informació preval com a criteri 
general quan col·lideix amb el dret a l’honor, a 
la intimitat i a la pròpia imatge, sempre que la 
informació sigui veraç i tingui rellevància o interès 
públic, d’acord amb la jurisprudència.

La política informativa d’altres mitjans no fa 

canviar la nostra línia d’actuació en matèria 
d’intimitat.

Situacions de dolor
La vivència del dolor és una experiència íntima 
que tractem amb el màxim respecte.

A les informacions sobre delictes, accidents o 
catàstrofes evitem recrear-nos en el dolor de les 
víctimes i del seu entorn afectiu.
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Fets violents
No difonem continguts que incitin a la violència, 
física, sexual o psicològica, o que la justifiquin. Això 
no va en detriment del dret a la informació o de la 
llibertat de creació.

En el cas que considerem imprescindible mostrar 
continguts de violència extrema pel seu interès 
informatiu, advertim prèviament que poden ferir la 
sensibilitat i ho senyalitzem de manera convenient.

No convertim en espectacle la informació sobre 
fets o actes violents, ni reproduïm estereotips 
discriminatoris cap a persones ni col·lectius. 
Defugim el llenguatge agressiu, la morbositat i 
l’alarmisme. A les informacions sobre els possibles 
autors de fets violents preservem la presumpció 
d’innocència.

Respectem la intimitat i el dret a l’anonimat de 
les víctimes d’actes de violència, especialment si 
és sexual, o si es tracta de menors.

No fem apologia dels maltractaments contra els 
animals i només en mostrem si ho justifica l’interès 
informatiu.

Ús propi
Els autors han d’indicar a Unicowork si s’utilitza 
material d’arxiu per complementar una informació.
 
Conservació i vigència
Unicowork es compromet a preservar totes les 
peces per assegurar la seva conservació a llarg 
termini en les millors condicions tècniques i de 
qualitat. 

Arxiu

Menors d’edat
En relació amb la protecció dels menors d’edat, 
Unicowork adoptem totes aquelles mesures que 
la legislació disposi.

Els autors que publiquen a Unicowork es comprometen 
a procurar que la seva presència no modifiqui de 
manera substancial la realitat que es vol reflectir i no 
encoratgin accions o comportaments no espontanis. 
Si malgrat tot no s’aconsegueix, s’esforçaran perquè 
aquesta circumstància no distorsioni la informació que 
difonem.

Distorsió de la realitat
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Seguretat 
i emergències
Informació
Les peces evitaran crear de pànic o alarma 
innecessària, tenint en compte l’angoixa de les 
persones afectades.

Violència i víctimes
Respectem la privacitat de les persones en 
situacions de vulnerabilitat, evitem la cruesa 
innecessària i no mostrem ni descrivim actes 
de violència explícita si no són imprescindibles 
informativament. No fem espectacle de la 
desgràcia ni ens recreem en el dolor físic o 
psíquic de les víctimes o del seu entorn afectiu.

Llenguatge
Fem servir un llenguatge neutral i no reproduïm 
la terminologia dels diferents bàndols en conflicte 
ni la seva perspectiva. Evitem els eufemismes i 
les expressions d’exaltació bèl·lica.

Conflictes bèl·lics 
i catàstrofes

Matèries d’atenció especial

Terrorisme
Llenguatge
No adoptem el llenguatge dels terroristes ni 
utilitzem paraules o expressions que puguin 
servir per legitimar un discurs violent. Si 
n’utilitzem alguna, l’atribuïm clarament a 
l’organització terrorista.

Fora dels casos que s’ajusten perfectament 
a la definició de terrorisme recollida en aquest 
llibre d’estil, evitem aplicar aquest terme, 
sobretot si la qualificació prové d’una font o d’un 
règim no democràtic.

No adoptem acríticament el discurs ni el 
llenguatge de fonts governamentals o grans 
grups de pressió que pretenguin presentar els 
opositors polítics com a terroristes.

Evitem identificar els termes terrorista i 
terrorisme amb una religió o una nacionalitat 
concretes per no caure en generalitzacions 
o fomentar estereotips que no responen a la 
realitat.



Informació policial 
i judicial
Criteris
Es contextualitzaran les informacions judicials 
i policials per reflectir de manera veraç la 
incidència social dels fets.

En les informacions que difonem respectem el 
dret a la presumpció d’innocència, tenint present 
que tothom és innocent mentre un tribunal no 
dictamini el contrari en una sentència ferma. No 
fomentem ni difonem judicis paral·lels.

Processos
En les informacions que difonem s’informa de 
les diferents fases dels procediments policials 
i judicials. Si s’identifica una persona física o 
jurídica com a sospitosa o acusada d’haver 
vulnerat la llei, s’informara sempre del resultat 
final del procés, especialment quan el cas s’acaba 
desestimant o arxivant, o quan la sentència és 
absolutòria.

D’acord amb la vocació ressocialitzadora 
de l’ordenament penal, no es mencionaran els 
antecedents penals ni policials d’una persona si 
no són part substancial de la informació.

Efecte imitació
Evitem difondre continguts que puguin incitar a 
delinquir o que incloguin explicacions i detalls 
que facilitin que es cometin delictes.

Per a Unicowork, la violència contra les dones 
és una violació dels drets humans i un atemptat 
contra la llibertat i la dignitat de les persones, 
tant si es tracta de violència física o sexual com 
psicològica.

No reproduïm estereotips i tòpics que 
contribueixin a frivolitzar, banalitzar o justificar la 
violència o la discriminació contra les dones, ni 
en fem espectacle.

En les informacions sobre violència sexista 
respectem el dret a l’anonimat i la intimitat de 
les dones agredides, i no se les identificaran 
sense consentiment previ. Igualment, s’evitaran 
imatges i expressions verbals sensacionalistes o 
morboses, així com declaracions que justifiquin 
l’agressió.

El tractament informatiu sobre la violència en 
l’àmbit familiar, que afecta sobretot menors d’edat 
i persones grans, segueix els mateixos criteris 
bàsics que la informació sobre la violència contra 
les dones.

Violència de gènere
i violència domèstica
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Víctimes
Informació
Només es difondrà la identitat de les víctimes 
mortals quan la informació ha estat confirmada 
per un portaveu autoritzat i s’ha comunicat a la 
família.

Respectem el dret a la intimitat en situacions 
de dolor i ens abstenim de cobrir informativament 
els actes fúnebres si els familiars de les víctimes 
ho demanen.

Mantenim l’anonimat de les víctimes de 
delictes contra la seva persona, especialment en 
cas de delictes sexuals, sempre que un tribunal 
no en reveli la identitat o que la mateixa persona 
afectada vulgui aparèixer als mitjans. En aquest 
cas, ens assegurem que la víctima és plenament 
conscient de les conseqüències que li pot 
comportar la seva decisió.

No fem públics ni el nom ni dades concretes 
que permetin identificar els menors en casos en 
què els puguin quedar afectats l’honor, la intimitat 
o la pròpia imatge.

Tractem els suïcidis, els intents de suïcidi i les 
autolesions amb extrema prudència, i només ens 
en fem difusió quan hi ha interès informatiu per la 
notorietat de la persona o per les circumstàncies 
del fet.

Evitem difondre continguts que incitin al suïcidi 
o que incloguin explicacions i detalls sobre 
procediments de suïcidi.

Suïcidi

Grups polítics i socials
Informació
Informem sobre l’activitat política, social, 
econòmica, cultural i esportiva de grups, entitats 
i institucions amb incidència a Catalunya i el seu 
entorn de forma veraç, objectiva i equilibrada i 
respectant el pluralisme.

Criteris
No col·laborem ni directament ni indirectament en 
la convocatòria d’actes que puguin comprometre 
el principi d’imparcialitat.

Expressions cíviques
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Immigració
Fem difusió de la diversitat i la interculturalitat, i 
facilitem la integració. Tractem la immigració en 
tots els seus vessants com un fet social no associat 
específicament a cap problema i garantim una 
informació imparcial sobre les repercussions que 
té en la societat.

Unicowork des de la nostra posició aconfessional, 
respectem totes les religions i creences, i les 
tractem de manera rigorosa, oberta i respectuosa.

Religió i creences

Ciència
Difonem el progrés del coneixement científic, 
tecnològic i humanisticosocial amb un 
llenguatge precís i comprensible, i amb fidelitat 
a les fonts originals. Evitem el sensacionalisme 
i no equiparem especulacions amb fets.

Basem la divulgació científica en veus 
expertes i autoritzades, i no difonem continguts 
acrítics basats en les paraciències, l’ocultisme 
i les pràctiques esotèriques.

Tractem la sexualitat d’una manera oberta 
i natural, sense tabús, i evitem reforçar els 
estereotips de gènere. 

L’orientació sexual forma part de la intimitat 
de la persona i els nostres mitjans la tracten 
amb naturalitat i respecte.

No difonem pornografia ni publicitat sobre 
prostitució.

Sexualitat

Menors d’edat
Presència
La participació de menors d’edat als continguts 
difosos a Unicowork requereix el consentiment 
dels seus pares o tutors, i queda estrictament 
limitada a les circumstàncies acordades.

El consentiment no ens eximeix del deure de 
protegir els menors.

No produïm ni difonem programes o espais 
on els menors siguin humiliats o exposats a 
situacions de ridícul o patiment.

Identificació
No difonem el nom, la imatge o altres dades que 
permetin identificar els menors d’edat sense el 
consentiment preceptiu.

No revelem cap dada que permeti identificar 
els menors si això lesiona el seu dret a l’honor, 
a la intimitat i a la pròpia imatge, especialment si 
estan relacionats amb fets delictius, ja sigui com 
a víctimes, autors o testimonis.
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Salut
Informació
Confirmem i contrastem la informació sobre salut 
per no generar falses esperances a les persones 
malaltes o als seus familiars, ni causar-los 
angoixes infundades.

Protegim especialment el dret a l’honor, a la 
intimitat i a la pròpia imatge de les persones 
malaltes, convalescents o sotmeses a tractament 
mèdic, i de manera especial el de les persones 
agonitzants o en perill de mort. Ens hi referim 
amb un llenguatge respectuós, que eviti els 
estereotips negatius i que no les estigmatitzi. 
Tampoc no fem associacions no fonamentades 
entre malalties i comportaments, especialment 
en cas de trastorn mental.

Persones amb discapacitat
Evitem difondre continguts que alimentin 
estereotips o banalitzin la discapacitat, o que 
discriminin o denigrin les persones discapacitades.

Trastorns de la conducta alimentària
Evitem difondre estereotips corporals que incitin 
a trastorns de la conducta alimentària.

Addiccions
Evitem difondre continguts que promoguin 
o fomentin l’alcoholisme, el tabaquisme o la 
drogoaddicció. El consum de substàncies que 
puguin ser nocives per a la salut no apareix en 
espais destinats als menors, si no és amb una 
intenció educativa clara.

No fomentem la ludopatia ni cap altra addicció 
que comporti riscos personals o socials.
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Manual d’ús



1.1. Informació general



Criteris de selecció 
informativa

Seleccionem i difonem continguts informatius 
tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, 
proximitat, incidència social, valor documental 
i servei públic. Aquests factors són els que 
determinen l’interès informatiu d’un fet.

Com a criteri d’aplicació general, no acceptem cap 
tipus d’imposició que alteri el producte informatiu. 

Si els autors disposen de dades rigoroses i certes 
que poden incomodar persones, entitats o sectors 
socials, les donem si tenen interès informatiu i no 
caiem en l’autocensura ni suavitzem la informació.

Restriccions 
informatives i censura 

1.1. Informació general

Obtenció de la informació
Confirmació i contrast de les dades 
informatives
Davant la necessitat de descriure uns fets dels quals 
no hem estat testimonis, requerim, si és possible, 
l’aportació d’almenys dues fonts coneixedores del 
que ha passat. En el cas concret dels reportatges o 
documentals és necessari l’ús mínim de tres fonts. 

Citació de les fonts d’informació
S’han de completar les notícies amb enllaços a 
les fonts directes de la informació o a webs que 
la puguin ampliar.

També s’ha d’adjuntar una bibliografia amb les 
fonts que no queden plasmades directament en 
el text, però que s’han emprat per a l’elaboració 
de la peça. 
A l’apartat de Documents es podrà trobar 
l’explicació específica de com citar les fonts i 
adjuntar hipervincles correctament.

Identificació de fonts i testimonis
S’identifiquen les persones que apareixen a les 
peces amb el nom i el cognom i la qualitat que 
les fa rellevants per a la informació. En els casos 
en què aquestes dades siguin manifestament 
irrellevants, com passa a les enquestes de carrer, 
no és imprescindible la identificació.

La protecció d’una font no impedeix situar-la en 
el seu context. Si es tracta de protegir la integritat 
física o moral d’una font, se citen qualitats que 
deixin clar el seu valor testimonial o d’expert, però 
que no la puguin comprometre ni relacionar-la de 
manera directa o indirecta amb la informació que 
ens facilita.

S’haurà d’adjuntar, juntament amb les peces, 
un document de cessió del dret d’imatge de les 
persones que apareguin a les peces audiovisuals.

Tractament de la informació
En continguts informatius, per norma general, s’eviten 
incloure reconstruccions dramatitzades de fets reals. 
Si excepcionalment fem servir aquest recurs, ens 
basem en fets provats i deixem clar a l’audiència que 

es tracta d’una ficció, utilitzant un tractament visual o 
sonor diferenciador, o indicant-ho explícitament.
No s’accepten declaracions de persones que opinin 
adoptant un rol o funció d’un càrrec que no ocupen.



1.2. Gèneres de la informació

Expliquem l’actualitat aprofitant les possibilitats que ens 
ofereixen els diferents gèneres i formats tenint en compte 
el canal, el context, la situació i l’objectiu informatiu. 
Complementem la informació amb interpretació i opinió, de 
manera equilibrada, i busquem noves formes d’expressió 
per enriquir els nostres continguts.



1.2. Gèneres de la informació

Notícies
Les notícies han de respondre a les preguntes 
clàssiques qui, què, quan, on, com i per què, 
endreçades de manera coherent segons la seva 
importància. Contextualitzem les notícies per 
assegurar-ne la comprensió.

Les cròniques han de ser informatives i incloure 
elements descriptius i interpretatius, fruit de 
l’observació del cronista, però sense afegir-hi 
opinió. Narren els fets, detallen tot el que envolta 
la notícia i, si cal, expliquen la informació amb 
referents pròxims que ajudin a entendre-la.

Hi tenen cabuda tots els elements sonors 
o visuals (so ambient, talls de veu o inserts de 
declaracions) que es considerin rellevants per 
construir un retrat fidel i rigorós dels fets.

Cròniques

Les peces informatives

Reportatges
Amb el reportatge i altres formats de narració 
periodística s’han d’oferir punts de vista 
complementaris d’una informació per abordar-la 
des de diferents angles i reflectir la realitat amb 
més profunditat i perspectiva. En els reportatges 
s’incorporen fórmules narratives menys rígides, 
que permeten més llibertat formal i creativa. 

Altres formats d’aprofundiment que s’inclouen a 
Unicowork són tot tipus de documentals.

En fotoperiodisme s’ha de fer constar sempre 
l’autoria, així com la data, lloc i els elements 
rellevants que identifiquen la imatge, tret que es 
posi en perill la seguretat de les fonts. En aquest 
àmbit no estan permeses manipulacions que 
suposin alteració de la informació visual registrada 
originalment per l’objectiu de la càmera i que recull 
el suport; és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o 
modificar qualsevol element de la imatge original.

En l’àmbit de la foto-il·lustració és legítima 
l’alteració d’imatges sense cap altre límit que 
la responsabilitat de l’autor/a, i amb l’obligació 
d’informar, adientment, al lector del tipus d’alteració 
practicada.

Les imatges hauran d’estar optimitzades per la 
web i hauran de tenir les següents característiques:
• La mida haurà d’estar al voltant dels 300 px 

fins un màxim de 1.024 px.
• El pes no haurà d’excedir els 100 KB.
• La resolució haurà de ser de 72 ppp.
• El format haurà de ser .jpg. 

Fotografies
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1.3. Pautes ortotipogràfiques

Tipografia
Unicowork accepta peces periodístiques que 
continguin cursiva en casos de neologismes, 
segons sentits, noms, sobrenoms, títols, 

marques i paraules d’altres idiomes, i negretes 
per destacar paraules o parts importants del text.

Ortografia
Abreviatures
En una informació no s’han d’abreviar les 
paraules ni els noms propis. Aquesta regla 
també s’ha d’aplicar quan se citen altres 
documents. Com a excepció trobem quan s’ha 
de preservar la identitat de la persona citada o 
en el cas de personatges coneguts per la inicial 
com J. V. Foix. 

Cometes
Es faran servir les cometes dobles angleses (“...”) 
per encabir les frases, expressions o paraules 
alienes reproduïdes en estil directe (tant si 
s’extreuen de textos escrits com de declaracions 
orals). En canvi, es faran servir les cometes 
dobles llatines («...») quan una citació textual 
estigui inclosa en una altra citació textual. 

Majúscules i minúscules
S’escriuen amb majúscula inicial en totes les 
paraules que no siguin connectors: Noms 
d’institucions, entitats, organismes, empreses, 
esdeveniments organitzats, denominacions 
toponímiques equivalents a un nom propi, 
noms de períodes, fets, documents i tractats 
històrics, grans festivitats, noms de premis i el 
nom de les lleis, decrets i disposicions.

S’escriuen amb minúscula els càrrecs, 
els noms comuns de topònims, els punts 
cardinals, l’’article dels topònims catalans o 
catalanitzats i els dies de la setmana, mesos i 
estacions de l’any. 

Noms propis
Els antropònims s’escriuen sempre en l’idioma 
original, si aquest idioma fa servir caràcters 
llatins (si no, s’hauran de transcriure d’acord 
amb les normes corresponents). El nom d’una 
persona s’escriurà amb la grafia que ella mateixa 
ha decidit utilitzar per designar-lo. El connectiu 
dels cognoms (de, van, von, etc.) s’escriu amb 
minúscula quan se cita el nom complet i amb 
majúscula inicial quan només s’esmenta el 
cognom. Els noms artístics i els àlies (encara que 
siguin ficticis) s’escriuen en cursiva i majúscula 
inicial si acompanyen el nom, i en rodona i 
majúscula inicial si van sols. Els noms propis 
dels animals s’escriuen amb majúscula inicial i 
en rodona. Els topònims  i els noms d’empreses 
s’escriuen en la llengua original. 

Números
S’escriuen amb lletres les quantitats enteres 
inferiors a 21 i els ordinals. En canvi, s’escriuen 
amb xifres els números superiors a vint, inferiors 
a 21 amb decimals, les fraccions, les edats, tret 
del cas de la unitat, les dates, llevat que es tracti 
d’una data històrica, els noms i els números de 
carrers, escales, pisos i portes, les denominacions 
de productes, el número de les publicacions 
periòdiques, els números de les carreteres, 
les autopistes i les línies de transport, les 
qualificacions, els resultats esportius, els calibres 
de les armes, els números d’embarcacions, les 
sèries de números i els percentatges. 



Sigles i acrònims
Una sigla no es pot utilitzar com a primera 
referència, tret del cas en què sigui molt 
coneguda. Primer s’ha de posar el nom complet i 
a continuació la sigla entre parèntesi. Les sigles 
s’escriuen sempre amb majúscula, sense espai 
ni punt després de cada lletra. Els acrònims de la 
mateixa manera, però en minúscula, exceptuant 

la primera lletra. Les sigles no porten accent, i els 
acrònims, generalment tampoc. Quan una sigla 
correspon a un enunciat plural, en català no es 
dupliquen les lletres que la componen. 

1.3. Pautes ortotipogràfiques
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1.1. Identificació bàsica

El conjunt de signes que identifiquen Unicowork i que componen la marca són: el símbol, el 
logotip i els colors corporatius. Per adaptar el conjunt a les diverses proporcions dels diferents 
suports de comunicació, s’han previst diverses solucions d’aplicació de la marca. Totes 
aquestes possibilitats alternatives normalitzades, fan que la marca tingui una major versatilitat 
i proporcionen l’usuari una gran flexibilitat en el moment de la seva correcta aplicació.

1. Logotip

Logotip amb els colors corporatius d’Unicowork.



1.1. Símbol

El símbol d’Unicowork està format per una “u”, inicial del projecte. Aquesta, es mostra de forma 
geomètrica per simbolitzar professionalitat i senzillesa. A més, li proporciona un simbolisme 
fàcil d’identificar. 

1. Logotip

Aplicació del símbol en verd corporatiu #3d6020



2. Tipografia



2. Tipografia

2.1. Tipografia corporativa

La tipografia utilitzada pel logotip és BroshK. Per tant, tots els elements visuals i el conjunt 
de signes que identifiquen Unicowork, només es poden compondre de Broshk i les seves 
variants: Bold, Medium i Italic.

BroshK Medium

ABCDEfgHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXY

#&%$?!(.,:;)



2. Tipografia

2.2. Tipografia web

La font principal del text d’Unicowork és Open Sans i les seves variants, per mantenir un 
estil senzill i visual, que no sigui difícil de llegir. 

Text de la peça periodística: Open Sans, rodona, 15 px, color negre (#000000).

Vincle dins el text: Open Sans, rodona, subratllada, 15 px, color verd (#3d6020).

Titulars: Open Sans, negreta, 42 px, color gris fosc (#333333).

Subtítols: Open Sans, cursiva, 22 px, color grisós (#7D7D7D).

Nonsequa tempercia velitintur apere ilit et moluptae modis et qui officitati do-
lores et magnis ere plia autatendae. Nis everspe perum laccume et mo tenis 
deliquas everum fuga. Intem eum dolo eos eum sequi ut lit.

Vincle 1
Vincle 2
Vincle 3

Titular peça periodística

Subtítol noticia, reportatge, crònica



3. Color



3.1. Colors corporatius

Els colors corporatius d’Unicowork són el color verd #3d6020 i el blanc #ffffff. Per als textos 
s’utilitzarà el color negre i en alguna ocasió, si s’escau, el blanc. Per a destacar alguna part 
del text s’utilitzarà el verd ja esmentat o un color secundari. 

R61 G96 B32 
#3d6020

R255 G255 B255
#ffffff



3.2. Colors secundaris

Els colors secundaris d’Unicowork, són el verd #26422a i el gris #d7d7d7. Aquests es 
podràn trobar al web en algunes ocasions.

R38 G66 B42 
#26422a

R215 G215 B215
#d7d7d7



3.3. Colors del logotip

Els colors bàsics de reproducció del logotip d’Unicowork són el color verd #3d6020 i el 
blanc #ffffff. El verd és el color corporatiu principal i el principal del símbol. Existeix una 
versió alternativa amb un degradat negre als quatre extrems. 

Versió 1 Versió 2
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