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Informació general de l'assignatura

Denominació EXPERIÈNCIA D'USUARI

Codi 102383

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Tècniques d'Interacció
Digital i de Computació

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SAYAGO BARRANTES, SERGIO

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Segons el marc acadèmic de graus de la EPS: 
- 1 ECTS = 25 hores; 6 ECTS = 150 hores 
- 40% (60h) de treball presencial; 60%(90h) de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, castellà i anglés

Distribució de crèdits Veure apartat de tipus d'activitat, crèdits i grups
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALBERTOS MARCO, FÉLIX felix.albertos@udl.cat 3

SAYAGO BARRANTES, SERGIO sergio.sayago@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Experiència d’Usuari és una assignatura de 6 ECTS, de formació específica, i de caràcter obligatori, que
s’imparteix al segon semestre del segon curs del Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació (GTIDIC).

El GTIDIC té com a principal objectiu el de formar a professionals del mon de la computació amb una vessant molt
pràctica, prestant especial atenció al disseny i implementació d’aplicacions interactives. Els graduats en el GTIDIC
estaran plenament preparats per a exercir  de professionals en el mon de les TIC, especialment en el disseny i
desenvolupament d’aplicacions interactives.

L’assignatura d’Experiència d’Usuari és una continuació de l’assignatura Interacció i Usabilitat, en la que es
proporciona una introducció a la ciència i a la tècnica de la Interacció Persona-Ordinador. L’objectiu principal de
l’assignatura Experiència d’Usuari és proporcionar als estudiants unes habilitats i uns coneixements que els i les
capacitin per a desenvolupar tasques pròpies del perfil professional UX Researcher (i Designer).

Per assolir aquest objectiu, a l’assignatura es presta especial atenció a aplicacions interactives i estils d’interacció
actuals i emergents, tècniques i metodologies de disseny, d’investigació i anàlisi relacionades amb l’Experiència
d’Usuari, aspectes ètics, i tecnologies interactives, en un context d’Enginyeria del Software.

Experiència d’Usuari, a més de ser una continuació de Interacció i Usabilitat, complementa l’assignatura
d’Especificació i Anàlisi de Sistemes Interactius, amb un component IPO, i l’assignatura de Projecte Web, amb
una introducció guiada i pràctica a algunes tecnologies web en la realització d’un projecte DCU.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Adoptar un punt de vista centrat en l’usuari
Consolidar el desenvolupament de sistemes interactius seguint metodologies de Disseny Centrat en l’Usuari
(DCU)
Aplicar tècniques participatives en fases inicials del desenvolupament d’un sistema interactiu
Comprendre i desenvolupar perfils d’usuari associats a un determinat sistema
Desenvolupar l’arquitectura de la informació d’un sistema interactiu i/o d’informació
Conèixer i aplicar patrons d’interacció
Avaluar la usabilitat i el grau de l’experiència dels usuaris d’un sistema interactiu

Competències

Bàsiques

B03. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea
d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
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Transversals

CT3. Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.

Generals

CG1. Capacitat per a concebre, planificar i desenvolupar projectes en l’àmbit de les TIC

CG2. Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i garantir l’accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat
dels sistemes informàtics

CG4. .Capacitat per a emprar els mètodes de l’enginyeria del programari en el desenvolupament d’aplicacions
informàtiques interactives

CG9. Capacitat d’anàlisi i síntesi

Específiques

CE3. Coneixements bàsics sobre l’ús i programació d’ordinadors, sistemes operatius i bases de dades útils per al
desenvolupament d’aplicacions informàtiques interactives.

CE6. Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, garantint la
seva fiabilitat, seguretat i qualitat.

CE10. Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions digitals interactives de forma robusta,
segura i eficient, escollint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

CE13. Conèixer i saber aplicar les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin
el seu ús adequat, i el disseny, anàlisi i implementació d’aplicacions interactives basades en elles

CE16. Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona-ordinador que garanteixin la usabilitat dels sistemes,
serveis i aplicacions informàtiques.

CE17. Saber aplicar els coneixements de disseny suficients per proposar i defensar un concepte de disseny d’un
entorn interactiu i desenvolupar-lo fins a poder ser dut a la pràctica emprant les tecnologies creatives adequades a
cada projecte.

CE25. Ser capaç d’analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l’estructura que defineix la interacció amb els
continguts digitals, mitjançant l’aplicació de mètodes, tècniques i eines d’arquitectura d’informació que facilitin
l’accessibilitat.

CE26. Saber aplicar els principis i estàndards d’accessibilitat i disseny universal dels principals productes i serveis
digitals per dissenyar experiències que garanteixin la igualtat d’oportunitats entre usuaris

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tècniques participatives
Perfils d'usuari
Prototipatge interactiu
Fonaments de l'arquitectura de la informació
Patrons d'interacció
Avaluació usabilidad i experiència d'usuari

Eixos metodològics de l'assignatura

Grup Gran

Aula invertida

Grup Mitjà
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Realització de pràctiques en el laboratori

Treball autònom

Lectures
Resolució autònoma de pràctiques
Resolució autònoma de problemes

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Grup Gran Grup Mitjà

1
Presentació
T1 – Evolució de la IPO: factors, actors,
experiència

P1 – Introducció al projecte i a les
tecnologies

2
T2 – entendre a l’usuari: dimensions i
aspectes ètics

P1

3 T2 – recollida de dades P2 – Entre als usuaris

4 T2 – anàlisi de dades P2

5
T2 – comunicació i presentació de
resultats

P2

6 T3 – disseny participatiu P2

7 T3 – tècniques; diversitat
P3 - disseny participatiu interfície a
dissenyar

8 T3 – cross-cultural design P3

9 Setmana de parcials  

10
T4 – variabilitat de les interfícies i estils
d’interacció

P4 – disseny i avaluació del
prototip interactiu

11 T4 P4

12 T5 - avaluació: usabilitat P4

13 T5 - experiència d’usuari P4

14 T5 – mètodes i tipus P4

15 T6 - tendències actuals P4

16 Setmana de parcials  

17 Setmana de parcials  

18 Setmana de tutories  

19 Exàmens de recuperació  

Segons el calendari acadèmic de la EPS al Campus d’Igualada:

Inici de segon semestre: 3 de Febrer 2020
Fi de classes del segon semestre: 22 de Maig 2020
Festius: 21 de Febrer, 6-14 d’Abril, 30 d’Abril, 1 de Maig

Sistema d'avaluació
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Marc d’avaluació

Segons el pla d’estudis del GTIDIC:

les proves escrites tenen una ponderació mínima del 50% i una màxima del 80% de la nota final
les proves pràctiques tenen una ponderació mínima del 20% i una màxima del 50% de la nota final

Segons el marc acadèmic de graus de la EPS, la UdL estableix que:

el número mínim d’activitats avaluables és 3
els estudiants tenen dret a recuperar tota activitat d’avaluació amb un pes igual o superior al 30% de la nota
final de l’assignatura
les activitats de recuperació tenen un pes màxim del 80% de la nota final

Acrònim
Activitat
d’avaluació

Pes
Nota
mínima

En
grup

Obligatòria Recuperable

PROJECTE
Projecte realitzat a
GM

40% 5 Si (2) Si Si

TEORIA1
Redacció article
curt

30% 5 NO Si Si

TEORIA2
Redacció article
curt

30% 5 NO Si Si

La Nota Final (NF) de l’assignatura es calcula de la següent manera

NF = 0.4* PROJECTE + 0.3 * TEORIA1 + 0.3 * TEORIA2

Per superar l’assignatura, NF >= 5

El PROJECTE consisteix es

la realització i lliurament de les pràctiques
la presentació oral del projecte

La nota de PROJECTE es calcula:

0.2*P1 + 0.3*P2 + 0.2*P3 + 0.3*P4

TEORIA1 i TEORIA2 es realitzaran durant la setmana del primer i segon parcial, i serà la nota de teoria. No hi ha
examen escrit.

Redacció de dos articles curs (2000 paraules, sense referències) d’un dels temes de l’assignatura

En el cas de les recuperacions

Totes les activitats avaluables són recuperables i la nota màxima és de 6. La nota mínima de recuperació
és de 5.

Bibliografia i recursos d'informació

Hassenzahl, M (2010) Experience Design. Technology for all the right reasons. Synthesis Lectures on Human-
Centered Informatics. Morgan & Claypool Publishers

Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2017). Contextual Design. Design for life (Second edi). Morgan Kaufmann.

Jacko, J (2012). The Human-Computer Interaction Handbook. Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging
Applications. Third Edition. CRC press.
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Lazar, J; Heidi, J; Hochheiser, H (2017) Research methods in Human-Computer Interaction. Morgan Kaufmann
Publishers

McTear, M., Callejas, Z., & Griol, D. (2016). The Conversational Interface. Talking to Smart Devices. Springer.

Moggride, B (2007). Designing Interactions. The MIT Press.

Nass, C., & Brave, S. (2005). Wired for Speech. How voice activates and advances the human-computer
relationship. London: The MIT Press.

Rogers, Y; Preece, J; S, Helen (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction. Chichester: Wiley

Simonsen, J; Robertson, T (2013) Routledge International Handbook of Participatory Design. Routledge

Altres fonts d'informació interessants són:

Moore, R. J., Szymanski, M. H., & Arar, R. (2018). Studies in Conversational UX Design. Springer Human-
Computer Interaction Series

Norman, D (2013). The design of everyday things: revised and expanded edition. Basic Books

Shneiderman, B; P, Catherine (2014). Designing the user interface: strategies for effective human-computer
interaction. Pearson Education

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Grup Gran

Aula invertida (mitjançant l'eina de video conferència del Campus Virtual)

Grup Mitjà

Realització de pràctiques en el laboratori (mitjançant l'eina de video conferència del Campus Virtual)

Treball autònom

Lectures
Resolució autònoma de pràctiques
Resolució autònoma de problemes

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Per clarificar, TEORIA 1 i TEORIA2 són treballs, no exàmens escrits.

Respecte a TEORIA2:

a) El camps pes, nota mínima, en grup, obligatòria i recuperable es mantenen

b) Es modifica la seva avaluació, de la següent manera:

b.1) 10% per presentacions realitzades a les sessions de teoria corresponents als dies: 20 i 27 d'Abril; 4, 11 i 18
de Maig, i seguint les instruccions enviades mitjançant el campus virtual.

b.2) Cada presentació / participació en sessions de teoria té el mateix percentatge.

c) Per tant, TEORIA2 = 30% (10% presentacions a sessions de teoria, 20% treball escrit)

Aquesta modificació té com a objectiu valorar més i millor l'avaluació continuada de l'estudiant en situació de
confinament.
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