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Resum 

Aquest projecte consisteix en l’anàlisi i disseny d’avatars 
adreçats als Sistemes Augmentatius i Alternatius (SAAC) 
per a la App Easy Communicator (ECO). Aquesta busca 
millorar l’experiència d’usuari dels qui tenen problemes 
de comunicació, independentment de la seva edat i 
discapacitat, a través d’avatars i emoticones que 
expressen emocions. ECO és una aplicació gratuïta que es 
pot descarregar a Google Play per a tablets. 

Introducció 

Aquest tema va ser proposat pel meu tutor i el que em va 
motivar a tirar cap endavant van ser les àrees que aquest 
inclou: l’accessibilitat, la inclusió i el disseny emocional. 

Aquestes estan tenint ara la importància que mereixen i 
tenen ja que abans prevalia només la funcionalitat del 
disseny. 

L’accessibilitat té un paper molt important ja que, segons 
la OMS[1] hi ha un total de 1000 milions de persones que 
pateixen alguna discapacitat, que és a prop del 15% de la 
població. 

D’altra banda, la introducció de l’aplicació ECO (Easy 
Communicator) i els coneixements rebuts a la carrera en 
l’àmbit de l’accessibilitat han permès acceptar el repte de 
millorar la App. Aquesta va dirigida a usuaris que tenen 
problemes de comunicació, sobre tot autisme, i, per tant, 
utilitzen ECO com a eina per expressar-se. 

Aquest projecte es centra en l’àmbit de productes de 
recolzament per a la comunicació, dirigits a Sistemes 
Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC)[2]. 
Aquests impliquen l’ús de signes executats únicament 
mitjançant el cos (signes amb les mans, la mirada, gestos 
culturals...). Dit d’una altra manera, es refereix a formes 
de comunicació diferents del llenguatge oral que s’utilitza 
per substituir i/o complementar o millorar la parla natural. 

A partir de tot el treball fet en aquesta aplicació, s’han fet 
millores en les emoticones ja existents i s’han creat 
avatars que transmeten emocions tractant així de 
convertir-la en una eina interactiva i de comunicació 
adequada per ser utilitzada per qualsevol usuari. 

Objectius 

El motiu principal per tornar a redissenyar els emoticones i 
crear els avatars per a la App ECO és ajudar a millorar la 
comunicació amb un col·lectiu d’usuaris amb dificultat per 
comunicar-se. 

Per tant, s’han establert els següents objectius: 

- Fer uns anàlisi exhaustiu de tots els elements que participen 
en el projecte. 

- Revisar, analitzar i redissenyar els emoticones i crear i 
dissenyar els avatars de la App ECO fent servir la metodologia 
de Disseny Centrat en l’Usuari i Disseny Emocional realitzant 
diferents enquestes als usuaris. 

- Estudiar i tenir en compte com s’utilitzarà els Sistemes 
Augmentatius i Alternatius de Comunicació per facilitar la seva 
comprensió. 

- Fer qualsevol canvi o disseny de manera justificada i amb 
criteri per tal de que siguin útils i eficaços alhora que estètics i 
entranyables. 

- Analitzar els resultats de les enquestes per veure què falta i 
així poder tornar a presentar nous prototips. 

- Presentar els prototips finals per tal de que es puguin provar 
a l’aplicació. 

1. Metodologia 

ECO és una App que ajuda en la comunicació a usuaris amb 
problemes a través de les emocions mitjançant emoticones i 
avatars. 

L’usuari és qui té el rol més important ja que és una App 
dirigida a ells. 

Per crear un disseny cal que participin els següents elements: 

 
Figura 1. Esquema de les parts que participen en la creació d’un concepte 

extret del PowerPoint d’estratègies de disseny de la càtedra d’Accessibilitat[3]. 

Els agents que participen en aquest projecte són els usuaris i 
els creadors i tècnics de la App, els usuaris a qui va destinat per 
ajudar-los (sobre tot nens i gent gran) i els usuaris que ajuden 
aquests últims (pares, tutors o cuidadors). El context on 
s’utilitza ECO és l’educació. 

En aquest cas tenim 3 perspectives diferents: la dels 
programadors i dissenyadors, la dels usuaris que pateixen 
problemes de comunicació i la dels usuaris que ajuden als 
usuaris anteriors (tutor, pare, mare o cuidador). 

 

 

 



En quant a les metodologies emprades per a la realització 
del projecte en aquest cas han estat el Disseny Centrat en 
l’Usuari i el Disseny Emocional ja que mitjançant les 
enquestes realitzades han sigut ells qui han valorat 
directament les emoticones i els avatars dissenyat 

La eina utilitzada és un mitjà de suport per a la 

comunicació, la App ECO. 

Tot això en conjunt, tal i com es veu al primer esquema 
(Figura 1) porta a la creació d’un concepte (emoticones i 
avatars de la App ECO adreçats a SAAC) per arribar a la 
fase final que és l’experiència d’usuari. 
Entrant més en profunditat en les metodologies, en el DCU 

(Disseny Centrat en l’Usuari) l’usuari és incorporat en 
totes les fases, tal i com s’ha dit anteriorment, ja que la clau 
principal d’aquesta metodologia és la seva participació 
activa. 

Aquest apartat és el context on s’expliquen les 
metodologies emprades en el projecte (Disseny Centrat en 
l’Usuari i Disseny Emocional) mentre que en l’apartat 
d’usuari s’analitza els diferents usuaris que participen, 
explicat en el següent capítol. En prototipat, es fan els 
dissenys de les emoticones i els avatars havent fet un estudi 
i analitzat prèviament els paràmetres obligatoris. Per últim, 
en avaluació es comproven els resultats alhora que el 
programador d’ECO verifica que funciona bé en la App. 

Pel que fa el Disseny Emocional, aquest té en compte la 
resposta emocional de l’usuari quan aquest interactua amb 
el producte i/o servei. En aquest projecte es valora la 
resposta emocional que els usuaris donen a les emoticones 
i als avatars en les enquestes. Quant més agradable sigui el 
disseny, més usable, per tant, és important que aquest sigui 
entranyable, a part de funcional. 

 
Figura 3. Esquema del processament d’informació dels usuaris a través 

d’estímuls extrets del PowerPoint d’estratègies de disseny de la càtedra 

d’Accessibilitat 

A partir dels estímuls que ells reben, segons l’experiència 

d’usuari que tinguin, la seva cultura i valors i els coneixements 

que ja tinguin previs i de manera innata, els usuaris arriben a 
conclusions dels conceptes i emocions que aquests dissenys 

transmeten 

2. Anàlisi de requisits 

ECO ha estat dissenyada per treballar en dispositius 
ANDROID, concretament en tablets d’entre 7 i 12 polzades per 
tal de poder veure tot el contingut del seu interior fàcilment i de 
manera comprensible per així poder interactuar i alhora 
personalitzar les emoticones i avatars. 

És important que aquests estiguin dissenyats dins d’un marc 
quadrat ja que aquesta manera és més fàcil incloure’ls a ECO i 
escalar-los sense perdre qualitat. També facilita la feina del 
programador ja que la App està dissenyada per que aquests 
siguin quadrats. 

D’altra banda, totes les emoticones han de seguir els mateixos 
patrons, utilitzant la mateixa plantilla i cara mentre que els 
avatars han d’estar tots a un costat (en cas de que hi hagi un 
altre avatar secundari) i a la mateixa distància de la càmera. 

Aquests patrons ajuden a que l’usuari entengui millor les 
emocions que aquests transmeten i facilita la seva 
personalització. 

 

2.1 Perfil d’usuari 

Hi ha 3 perfils diferents d’usuaris: el programador d’ECO, el 

responsable, mare, pare, tutor o cuidador dels nens o avis i 

l’usuari que utilitzarà la App. 

El programador d’ECO és el que s’encarrega d’establir els 

requisits que han de tenir les emoticones i els avatars per tal de 

que es vegin correctament en ECO alhora que és el que fa les 

proves en l’aplicació. 

Els altres usuaris, tal i com s’ha dit, són els responsables, mare, 

pare, tutor o cuidador d’aquests usuaris, que segurament 

estiguin allà amb molts d’ells per ajudar-los i comunicar-se. 

Per últim, estan els usuaris que directament interactuaran amb 

ECO. Tal i com s’ha esmentat abans, poden haver-hi molts 

usuaris que tinguin diferents discapacitats però problemes per a 

la comunicació. 

Una de les discapacitats és el Trastorn de l’Espectre Autista 

(TEA)[4]. Els trastorns de l'espectre autista (TEA) són una 

discapacitat del desenvolupament que pot provocar problemes 

socials i de comunicació significatius. Dins de la TEA es troben 

el trastorn autista i el síndrome d’Asperger. Les persones que 

pateixen el TEA poden presentar les següents actituds, entre 

d’altres: 

- Dificultat per comunicar-se amb altres persones 

- Dificultat per interactuar amb altres persones 

- Dificultat per expressar 

D’altra banda està l’Alzheimer[5]  és la forma més comú de 
demència. No només afecta a la memòria sinó que també pot 

arribar a afectar a la parla i la realització de tasques. A més, és 

una malaltia que preocupa ja que encara, a dia d’avui, no se sap 

què la provoca i es preveu que cap al 2060 la xifra de gent que 

la patirà augmentarà tres cops més fins arribar als 14 milions de 

persones afectades. 

 

Figura 2. Esquema de la metodologia del Disseny Centrat en l’Usuari 

extret del PowerPoint d’estratègies de disseny de la càtedra 

d’Accessibilitat. 



2.2 Revisió bibliogràfica 

 

Segons Charles Darwin, hi ha 5 emocions bàsiques 

publicades en L’expressió de les emocions en els animals i 

en l’home: 

 Alegria 

 Por 

 Tristesa 

 Fàstic 

 Enuig 

Encara així Paul Ekman, que inicialment va refutar aquesta 

tesis, la va corroborar descobrint dos expressions facials 

universals més: 

 Menyspreu 

 Sorpresa 

Basant-se en aquestes dos tesis el psicòleg Robert Plutchik 

(que és en la que es basa aquest projecte) va crear la roda 

de les emocions: 

Tal i com es veu en la Figura 4, hi ha un total de 16 

emocions, però cadascuna d’elles té 3 excitacions (mínima, 

mitja i màxima). Això vol dir que en total hi ha 48 

emocions. 

A l’hora de fer un prototip, s’ha de tenir en compte tots els 

elements que aporten informació i que ajuden a transmetre 

ja que es considera uns bons emoticones i avatars aquells 

que són funcionals i emocionals. Si qualsevol d’aquests dos 
adjectius falla, no es considera un bon disseny i, per tant, 

s’ha de millorar. 

La cara té elements que ajuden a identificar una emoció 

amb més claredat que són: 

 

D’altra banda, a més de les expressions facials, està el color que 
se li pot afegir a l’emoticona per emfatitzar encara més aquesta 
emoció. Paul Ekman va associar 5 emocions amb 5 colors: 

 
Figura 6. Esquema on s’associen 5 colors amb 5 emocions de Paul Ekman 

extret del Powerpoint d’emocions de la cátedra d’Accessibilita  

Tot i així, hi ha emocions que són difícils de transmetre i molts 
usuaris no acaben d’entendre. És per això que s’ha afegit el 
reforç cognitiu. En el cas de l’optimisme, un trèvol de 4 fulles 
és un element distintiu que ajuda a la seva comprensió. El 
mateix passa amb la tristesa i el amor, que els dos tenen la 
llàgrima i els cors respectivament. 

 

 
 

Figura 7. Esquema elements cognitius emoticones extret del PowerPoint 

d’emocions de la cátedra d’Accessibilitat 

A partir de la roda de les emocions de Plutchik s’han creat 

diferents emoticones per a cadascuna d’elles de les quals es 

parteix per fer aquest treball.

Figura 4. Roda de les emocions de Robert Plutchik extret del Powerpoint 

d’emocions de la cátedra d’Accessibilitat[6] 

Figura 5. Exemple d’emoticona optimismo. Excitació mínima. Extret del 

PowerPoint d’emocions de la cátedra d’Accessibilitat 



 
Figura 8. Emoticones antigues en la roda d’emocions de Robert Plutchik  

extret del PowerPoint d’emocions de la càtedra d’Accessibilitat. 

2.2.1 Emoticones 

Les emoticones és la part del treball que s’ha treballat més 
anteriorment en antics projectes realitzats per altres 
companys de l’escola. Per tant, no es tracta de començar de 
zero sinó de redissenyar ja els existents. 

És per això que per fer un primer anàlisis de la roda anterior 
(Figura 8), s’han realitzat enquestes per veure si els usuaris 
entenen les emocions que volen transmetre i saber quins 
són els que s’han de millorar 

La primera enquesta està enfocada a nens petits, la segona 
a gent jove i l’última a gent gran. Aquesta diferenciació és 
degut a que no es pot preguntar de la mateixa manera quina 
emoció transmet un emoticona en concret a un nen petit i a 
una persona jove, ja que és possible que el nen no ho sàpiga 
respondre de la mateixa manera que un adult. A més, es 
facilita l’anàlisi dels resultats. Aquestes primeres enquestes 
es poden trobar al document d’Annexos, en els punts 1.1, 
1.2 i 1.3, essent la mateixa enquesta realitzada als infants, 
als joves i a la gent gran respectivament. 

Aquestes enquestes consten de 19 preguntes: en la primera 
es pregunta l’edat, en la segona es pregunta si l’usuari té 
algun tipus de discapacitat i en la tercera, que és opcional, 
es demana als usuaris que pateixin alguna discapacitat que 
indiquin de quina es tracta. La resta de preguntes ja són 
amb resposta oberta on apareixen les 16 emoticones 
expressant diferents emocions, on l’usuari ha d’escriure la 
resposta que consideri correcte 

Els que més s’han apropat a l’emoció correcte són la gent 

jove, que era el que s’esperava. En el cas de la gent gran, si 
tenen xarxes socials o internet, han sabut respondre prou 
bé mentre que els que no en tenen, en la majoria de casos 
no sabien què era i per ells eren totes les emocions iguals. 

Pel que fa els nens, si eren molt petits també els hi costava 

força tot i que molts han estat ajudats pels pares o tutors. 

Les que menys s’han entès han sigut l’anticipació i 
submissió. La primera hi ha hagut vàries respostes on 
posava “demanar perdó” o “rient”. Els que més s’han 
apropat han dit “il·lusió” o “emocionat 

D’altra banda, emocions bàsiques com alegria, tristesa, 
sorpresa, ràbia i amor s’han entès a la primera per la 

majoria d’usuaris, independentment de l’edat. 

 

2.2.2 Avatars 

Els avatars nous que es volen incorporar utilitzen l’expressió 
corporal, que és una forma no verbal de comunicació i permet 
transmetre estats d’ànim utilitzant els moviments de la 
musculatura del cos. 

Es parteix del següent avatar principal creat per la meva 

companya i ex-alumna de l’escola Alba López[7]. 

Com a referència, es tenen les següents figures també extrets 
del PowerPoint d’avatars de la Càtedra d’Accessibilitat[8]: 

Segons l’emoció que es vulgui transmetre, al igual que les 
emoticones, s’utilitzen diferents elements cognitius. Aquests 
poden ser objectes (pilota, roca, flors...), la perspectiva de la 
càmera, els colors i fins i tot altres avatars. 

L’objectiu és fer un avatar principal i, a partir d’aquí, fer les 
48 emocions de la roda de Plutchik. 

La figura de la qual es parteix té forma de “bebè”, és a dir, 
cames gruixudes, panxa i culet. A més, també s’assembla a un 
alien per la forma del cap i el que es busca es que tingui una 
forma més humana. 

L’objectiu de l’avatar és que aquest representi a qualsevol 
persona, independentment del sexe, edat i vestimenta. Per 
aconseguir que tothom se senti identificat, aquest ha de ser 
neutre: sense roba però tampoc despullat, panxa i cul no molt 
marcats i cap rodó i gran. 

 

3. Prototipat 
Després d’haver analitzat tots els elements que aporten 

informació i, com a conseqüència, ajuden a la comprensió de 

les diferents emocions, es busca que tots ells segueixin els 

mateixos patrons alhora que qualsevol redisseny vingui 

justificat seguint la teoria explicada amb anterioritat. 

Figura 9. Avatar del qual es comença a dissenyar creat amb Blender 

Figura 10. Avatars de referencia extrets del PowerPoint d’avatars de la 

cátedra d’Accessibilitat 



3.1 Emoticones 

Aquests s’han redissenyat de manera que tinguin la 
dentadura recta i la superior més gran que la inferior alhora 
que la llengua del mateix color rosa i les comissures de la 
boca més marcades. També s’han remarcat les falanges 
dels dits. 

Un cop determinat aquests factors i amb l’ajuda de les 
respostes de les enquestes, s’han avaluat les emoticones 
fetes amb anterioritat i s’han fet canvis diferents canvis. 

 

3.2 Avatars 

El disseny principal de l’avatar és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els canvis que s’han fet al respecte han sigut un cos més 

neutral, amb menys panxa i cul, els braços més gruixuts, el 
cap més rodó i les mans en concordança amb els braços. 

Per tal de facilitar la comprensió dels avatars, s’han posat 
els principals a l’esquerra de la imatge i de color blanc, per 
mostrar que és el principal element. 

 

4. Avaluació 

En aquest punt es tornen a avaluar amb enquestes els 
redissenys de les emoticones i els nous dissenys dels 
avatars, doncs no s’ha d’oblidar que un dels punts forts 
d’aquest projecte són les enquestes i la opinió dels usuaris. 

Aquestes enquestes tenen el mateix format que les primeres 
enquestes de les emoticones, explicades al punt 2.2.1 de la 
memòria. 

Es tracta d’analitzar els nous resultats i veure si els canvis 
realitzats amb l’estudi fet anteriorment ha donat un bon 
resultat i si serien útils per a l’aplicació. 

 

4.1 Emoticones 

S’han posat les emoticones redissenyats en la roda 
d'emocions de Robert Plutchik quedant de la següent 
manera: 

 
Figura 12. Roda definitiva de les emoticones 

Aquestes enquestes també es troben en els Annexes en els 
punts 1.4, 1.5 i 1.6, essent les enquestes fetes pels nens, els 
joves i la gent gran respectivament. 

L’alegria, la por, la sorpresa, la tristesa, el fàstic i la ràbia s’han 
entès amb força facilitat. Això és degut a que són emocions 
bàsiques i tothom les coneix. 

L’esglaiament, el menyspreu, la desaprovació i l’agressivitat 
també s’han entès prou bé tot i que en moltes ocasions els 
usuaris no deien la paraula exacta. Per tant, s’ha posat un tick 
al costat de totes aquestes. 

Hi ha hagut una millor comprensió en el redisseny de 
l’anticipació però, tot i així, hi ha molts usuaris que no acaben 
de veure-ho clar. 

Per últim la submissió i el remordiment es confonien amb 

tristesa o entre elles inclús. Sí bé és cert que al final s’ha entès 
millor, la primera és la que més problemes ha donat ja sigui 
tant en disseny com en comprensió. 

 

4.2 Avatars 

Igual que en les emoticones, s’han realitzat dos enquestes dels 
avatars dividides segons l’edat, per així també poder fer un 
seguiment més precís i exhaustiu. 

Aquestes, al igual que les anteriors, es troben al document 
d’Annexos. Les primeres enquestes són els punts 2.1, 2.2 i 2.3. 

En les primeres enquestes s’han posat directament els 
redissenys, doncs no hi havia avatars d’aquest estil creats amb 
anterioritat. A més, al igual que en les de les emoticones, la 
resposta era oberta. 

Els resultats de les primeres enquestes dels avatars han estat 

força bons, doncs s’han entès millor del que a priori es 
pensava. Això pot ser degut a que ja venien de l’experiència 
de les emoticones, o bé, amb l’ajuda dels elements cognitius i 
el fet de que és expressió corporal ha fet que fos més fácil. 

Encara així, l’anticipació, el fàstic i l’optimisme han creat 
molts dubtes. Tot i que els usuaris sabien més o menys el que 
eren, no han acabat de dir l’emoció o un sinònim, per tant, s’ha 
fet una segona enquesta d’aquestes tres només. (Es troben en 
el document d’Annexes, punts 2.4, 2.5 i 2.6). 

La diferència d’aquesta respecte a la primera és que s’han 
posat 4 opcions a cadascuna d’elles, essent una la correcte.  

 

Figura 11. Avatar principal redissenyat 



Les altres 3 respostes que queden, mínim una era una 

emoció bàsica que podia crear confusió 

I així ho han mostrat els resultats. L’anticipació i 
l’optimisme (sobre tot aquesta última) s’han confós amb 
alegría. 

Pel que fa el fàstic, aquesta s’ha confós amb desaprovació. 

Per tant, al igual que en la roda d’emocions de les 
emoticones, s’ha posat tick en aquells que s’han entès i 
s’han posat creu en les 3 emocions que s’han tornat a 
preguntar en les segones enquestes 

Aquests resultats queden reflectits en la següent roda 
d’emocions: 

 
Figura 5. Roda definitiva dels avatars 

Tot i aquestes confusions o dubtes, el percentatge de les 

respostes ha estat molt igualat, per tant, quasi la meitat dels 

enquestats entenen l’emoció que transmet tot i que, en un 

futur, seria ideal millorar-los i incloure algun element 

distintiu que faciliti la seva comprensió. 

Conclusions 

Conclusions emoticones 

Les emoticones són un element molt més comú o utilitzat 
que no pas una silueta o un cos, per tant, els usuaris en 
general estan més familiaritzats. 

El programa Inkscape és força intuïtiu d’utilitzar, i més 
amb l’avantatge de que ja partia d’unes emoticones 
dissenyades amb anterioritat. Per tant, utilitzant les 
metodologies esmentades en el capítol 3 i fent enquestes 
als usuaris, s’han canviat aquells que no s’entenien amb 
claredat alhora que no seguien els mateixos patrons que la 
resta (mateixos ulls, boca, dents, mans…). 

De les 8 emocions bàsiques, 6 s’han entès força bé: alegria, 

por, sorpresa, tristesa, fàstic i ràbia. 

El mateix passa amb l’esglaiament, menyspreu, 
desaprovació i agressivitat, tot i que aquestes tres últimes 
es van remarcar més els elements cognitius, com en el cas 
de l’amor i l’optimisme. 

D’altra banda, emocions com l’anticipació, confiança i 
submissió han sigut més complicades. 

 

 

Per tant, es pot dir que la majoria de les emoticones s’han entès 

però l’anticipació, confiança, submissió i remordiment es 
poden millorar en un futur per ajudar en la seva comprensió i 
facilitar així el seu us en la App ECO 

 

Conclusions avatars 

El programa utilitzat pels avatars ha estat el Blender. Aquest 
és un programa complex ja que té infinitat d’opcions, a més de 
que s’ha utilitzat per a la realització de pel·lícules de dibuixos 
animats. Per tant, és un programa que et dona infinitats 
d’opcions i on pots dissenyar qualsevol cosa en 3D. 

Degut a la seva complexitat, aquest ha portat molt temps 
d’aprenentatge. Tot i haver mirat tutorials d’internet i après les 
funcions bàsiques del programa, al final la majoria del temps 
ha estat empleat en solucionar els problemes que el programa 
donava quan es volia moure alguna part del cos o modificar-
la. Al final s’ha fet un canvi visible en el cos de l’avatar per 
arribar al resultat final i la malla que l’envolta té molts nodes 
per així aconseguir més realisme en l’avatar, 

Tot i haver aconseguit fer les diferents emocions i anat 
solucionant els problemes del programa en les diferents 
setmanes, en el cas de la mà esquerre del avatar, el moviment 
dels ossos no feia que la mà i els dits es moguessin com haurien 
de moure’s, és a dir, no anaven sincronitzats. Es va fer de nou 
tres cops però no s’ha aconseguit connectar aquests ossos amb 
el cos, tot i que la mà dreta sí que tant el cos i els ossos van 
sincronitzats 

Pel que fa les emocions, tot i haver sigut més difícil crear els 

avatars, aquests s’han entès millor de primeres que no pas les 
primeres emoticones. Això pot ser degut a que, o bé s’entenen 
millor, o el fet d’haver realitzat enquestes de les emoticones 
amb anterioritat els ha ajudat a saber millor les emocions que 
transmeten. 

Les emocions que menys s’han entès han sigut anticipació, 
fàstic i optimisme, ja que es confonien amb d’altres de 
semblants. Aquestes van tornar a ser preguntades en la segona 
enquesta. 

En aquesta segona, l’anticipació i l’optimisme es confonien 
amb alegria mentre que el fàstic es confon amb desaprovació.  

Encara així, les tres emocions estaven o bé empat amb la 

resposta majoritària o bé eren la segona més votada. Per tant, 
vol dir que es va per bon camí però necessiten algun petit canvi 
que sigui clau per al seu enteniment 

 

Conclusions generals 

Les emoticones es van fer de manera més ràpida amb el 
Inkscape i va resultar més fàcil plasmar les diferents idees que 
no pas amb el Blender, doncs el primer és més fàcil d’editar i 
fer tots els canvis degut a que és en 2D i és un programa més 
senzill 

Pel que fa a la comprensió de les diferents emocions, el 
feedback general era que tant les emoticones com els avatars 
eren difícil d’entendre (excepte les emocions bàsiques). 

La gent jove encertava més o els hi resultava més fàcil 
entendre les emocions mentre que a la gent gran i als nens els 
hi costava més. 

El que sí s’ha vist en les segones enquestes dels avatars, que es 
donaven opcions, és que els nens escollien les emocions més 
bàsiques i que més coneixien com l’alegria o el fàstic. 



D’altra banda, tots els usuaris estan més familiaritzats amb 

les emoticones per les xarxes socials i, com a conseqüència, 
els hi va resultar mínimament més fàcil que amb els avatars, 
ja que era el primer cop que veien “ninos” com aquests, tot i 
que les enquestes fossin millor. 

Per últim, afegir que, tot i que les circumstàncies del 

COVID-19 no han permès fer més enquestes i proves amb 
persones tant amb autisme o demència, entre d’altres 
discapacitats, em satisfà saber que aquest projecte té una 
utilitat fora de l’àmbit universitari, doncs és una App que ja 
està en funcionament i el meu projecte és un gra de sorra més 
que ajuda a millorar l’Accessibilitat per a persones autistes 
en la realitat. A més, al ser un tema i un projecte que mai 
acaba, doncs sempre s’ha de millorar, la idea és que algú 
agafi el relleu i continuï des d’aquest punt per així seguir 
col·laborant en ECO. 

 

Pressupostos del projecte 
 

En aquest apartat es mostra i calcula els diners invertits en el 

personal que ha realitzat aquest projecte, que en aquest cas soc 
jo, enginyera de disseny industrial i desenvolupament del 

producte. 

 

ENGINYERA DE DISSENY 

INDUSTRIAL 

45€/h 

 

Tenint en compte això, en la següent taula es mostren les hores 

totals en la realització de totes les tasques que s’han fet per a 

la realització d’aquest projecte. 

 

D’altra banda, hi ha despeses d’altres materials com l’ús de 

l’ordinador i el transport durant un mes a la universitat en tren. 

 

CONCEPTE COST (€) 

Ordinador 1.000 

Transport 35 

 

 

Agraïments 

Per últim agrair l’ajuda i assessorament rebuts per a la 
realització d’aquest treball. 

Al Daniel Guash Murillo, el meu tutor, ja que sense ell no 

hagués descobert ni conegut la App ECO i no hagués estat 
possible realitzar el projecte sobre aquesta temàtica. A més, 
m’ha assessorat i m’ha ajudat en tot el que ha pogut, sempre 
amb disponibilitat i predisposició. 

I també a l’Alba López, ex alumne de l’escola EPSEVG, que 

em va assessorar amb els dissenys alhora que ensenyar-me i 
ajudar-me amb els dubtes que tenia sobre els programes 
utilitzats (Inkscape i Blender). 
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CONCEPTE HORES (h) PREU/HORA 

(€/h) 

TOTAL 

(€) 

Anàlisis de requisits 40 45 1.800 

Revisió bibliogràfica 50 45 2.250 

Redisseny dels 

emoticones 

190 45 8.550 

Disseny dels avatars 250 45 11.250 

Fer i analitzar les 

enquestes 

40 45 1.800 

Reunions 20 45 900 

Redactar la memòria 120 45 5.400 

TOTAL 710  31.950 
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