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RESUM 

 

 
Aquest treball de final de grau tracta de redissenyar tant emoticones 
existents com avatars que transmetin i comuniquin diferents emocions. 
Aquests aniran a la App Easy Communicator (ECO) dirigida a nens i adults, 
principalment amb autisme però també que tinguin altres discapacitats, que 
tinguin problemes de comunicació i utilitzaran aquests dissenys com a eina 
per poder-ho fer. 
 
Per tal de poder dur a terme aquest projecte es van utilitzar les metodologia 
del Disseny Centrat en l’Usuari i Disseny Emocional seguint les següents 
fases: revisió bibliogràfica, anàlisis, prototip i avaluació. 
 
Les emocions que transmeten tant les emoticones com els avatars venen 
donades per la roda d’emocions de Robert Plutchik. Fent un anàlisis 
d’aquesta, hi ha 16 emocions principals però cadascuna té diferents 
excitacions (mínima, mitja i màxima), per tant, són un total de 48 emocions 
que aquests han de transmetre. 
 
A més dels elements principals (la cara de l’emoticona i la figura principal de 
l’avatar) en alguns casos s’han utilitzats altres elements per redissenyar 
aquestes 48 emocions: els elements cognitius. En les emoticones s’ha jugat 
amb el color, la inclinació del cap i objectes o mans mentre que en els 
avatars s’ha jugat amb la perspectiva de la càmera i objectes o altres 
avatars. Així doncs s’arribava a una proposta per avaluar. Cal dir que totes 
les propostes realitzades tenien també l’objectiu de ser senzilles i funcionals 
alhora que entranyables i acollidores per tal d’evitar que donin por als 
usuaris. 
 
Tenint en compte que aquest projecte està dirigit als usuaris, seran ells qui 
facin aquesta avaluació mitjançant diferents enquestes realitzades segons 
la seva edat (una destinada a nens, una altra per adults fins a 59 anys i la 
última per adults de +60 anys). Això és degut a que, per una part, es poden 
analitzar millor els resultats però també perquè les enquestes estan 
redactades de manera diferent segons la franja d’edat per així facilitar la 
seva comprensió. 
 
A partir dels resultats obtinguts en aquestes, s’han tornat a redissenyar i 
avaluar amb unes noves enquestes per veure si s’entenien millor i obtenir 
conclusions finals. En el cas de les segones enquestes dels avatars, s’han 
donat diferents opcions per veure si encertaven la bona mentre que la resta 
d’enquestes eren amb resposta oberta. 
 
Un cop fets totes les emoticones i els avatars i analitzats els resultats, es fa 
una validació d’aquests i es proven a la App ECO per comprovar i veure que 
tot funciona correctament. 
 
Cal esmentar que ECO és una App gratuïta que es pot descarregar en 
tablets ja que és una eina que busca ajudar a usuaris que tenen dèficits de 
comunicació a fer-ho de manera divertida, àgil i personalitzable. 
 

 

 

 



Paraules clau (màxim 10): 

 

Sistemes Augmentatius i 
Alternatius de Comunicació 

Inclusió 
Accessibilitat 
Universal 

Disseny Centrat en 
l’Usuari 

Disseny emocional 
Experiència 
d’usuari 

Computació afectiva Emoticones 

Avatars    

 
  



ABSTRACT 

 

 
This final degree project seeks to redesign existing emoticons and avatars 
that convey and communicate different emotions. These will go to the Easy 
Communicator App (ECO) aimed at children and adults, mainly with autism 
but also those with other disabilities, who have communication problems and 
will use these designs as a tool to be able to do so. 
 
In order to carry out this project, the methodology of User-Centered Design 
and Emotional Design were used, following the next phases: bibliographic 
review, analysis, prototype and evaluation. 
 
The emotions conveyed by both emoticons and avatars are given by Robert 
Plutchik's wheel of emotions. Analyzing this, there are 16 main emotions but 
each has different excitations (minimum, average and maximum), so there is 
a total of 48 emotions that they have to convey. 
 
In addition to the main elements (the face of the emoticon and the main figure 
of the avatar) in some cases other elements have been used to redesign 
these 48 emotions: the cognitive elements. For the emoticons it has been the 
use of different colours, the inclination of the head and objects or hands, 
while in avatars it has been the perspective of the camera and objects or 
other avatars. So, finally a proposal was reached to evaluate. It should be 
noted that all the proposals made were also intended to be simple and 
functional as well as endearing and welcoming in order to avoid frightening 
users. 
 
Given that this project is aimed at users, they will be the ones to make this 
assessment through different surveys according to their age (one aimed at 
children, another for adults up to 59 years and the last for adults aged +60). 
This is because, on the one hand, the results can be better analysed but also 
because the surveys are written differently according to the age group in 
order to facilitate their understanding. 
 
Based on the results obtained in these, they have been redesigned and 
evaluated with new surveys to see if they were better understood and to 
reach final conclusions. In the case of the second avatar polls, different 
options were given to see if they were right while the rest of the polls were 
open response. 
 
Once all the emoticons and avatars have been designed and the results have 
been analyzed, they are validated and tested in the ECO App to check and 
see that everything is working properly. 
 
It should be mentioned that ECO is a free App that can be downloaded to 
tablets as it is a tool that seeks to help users with communication deficits to 
do so in a fun, agile and customizable way. 
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Aquest treball de final de grau ha estat dissenyat i elaborat per l’Olga Serrano Vázquez per així 

obtenir el títol en el grau universitari d’Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del 

Producte a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 

Tot i que aquest tema va ser una proposta donada pel meu tutor, 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 no sempre han tingut cabuda en el disseny doncs el que abans prevalia era la 

funcionalitat d’aquest. Ara, en canvi, s’està donant la importància que aquestes mereixen i 

tenen per tal d’aconseguir que sigui un disseny més equilibrat i satisfaci les necessitats dels 

usuaris alhora que els provoqui alguna emoció. 

En octubre de l’any 2019 vaig tenir la sort i l’oportunitat d’acudir a una conferència a Màlaga 

sobre la Tecnologia i el Turisme per a la Diversitat. Des de que vaig entrar a la carrera ja ens han 

transmès la importància que té l’Accessibilitat i la inclusió, ja que són termes que sempre 

s’haurien d’haver tingut en compte a l’hora de dissenyar i la majoria de coses i espais no estan 

dissenyats per a tots els usuaris. 

En la conferència van participar experts i professionals de l’àmbit tecnològic i turístic de més de 

20 països de tot el món explicant com estaven redissenyant i adaptant les ciutats, aplicacions i 

altres per gent amb diferents discapacitats. Per exemple, han dissenyat una App que escaneja 

nous codis QR posats en les estacions de metro de Barcelona i parades d’autobús on avisa a 

l’usuari dels trens o busos que passen i l’hora a la que passen. Un altre exemple van ser una 

empresa que es dedicava a reformar els taxis de Nova York i adaptar-los per gent amb cadira de 

rodes. Aquest projecte està tenint èxit en La Gran Poma, però l’objectiu és estendre-ho a altres 

grans ciutats del país i del món. 

Va ser després d’aquesta conferència que vaig ser totalment conscient de la importància que 

l’accessibilitat té ja que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS)[1], la gent amb 

discapacitat conformen un dels grups més marginats del món. Avui dia, la discapacitat es 

considera una qüestió de Drets Humans, doncs les persones estan discapacitades per la societat, 

no pels seus cossos. Aquestes barreres es podrien superar si els governs, les organitzacions, la 

gent discapacitada i els seus familiars i els professionals treballen en equip i de manera conjunta.  

Ara, segons dades donades per la mateixa OMS, hi ha més de 1000 milions de persones que 

pateixen algun tipus de discapacitat, que és a prop del 15% de la població mundial. La majoria 

no solen rebre l’ajuda que necessiten i tenen més probabilitats d’estar marginats a l’escola i 

patir més atur que la resta. 

D’altra banda, la introducció de l’aplicació ECO (Easy Communicator) i els coneixements 

adquirits a la carrera en l’àmbit de l’accessibilitat i interacció han permès acceptar aquest repte 

i millorar l’aplicació. Aquesta aplicació va dirigida a usuaris que tenen autisme i presenten 

problemes de comunicació i la utilitzen per tal de tenir més facilitat a l’hora de fer-ho. Tot i així, 

Introducció 
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és una App per a qualsevol persona que tingui dificultats per expressar-se, independentment de 

l’edat o discapacitat que tingui. 

Des de fa uns anys, s’ha començat a fer ús dels 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.  

La comunicació augmentativa és la que complementa i millora el llenguatge oral i s’utilitza en 

els casos en què la parla de l’usuari, per si mateixa, no és prou eficaç per comunicar-se de 

manera comprensible. 

En canvi, la comunicació alternativa és la que substitueix el llenguatge oral i s’utilitza quan la 

persona no pot parlar, el seu llenguatge és incomprensible i no pot treure profit d’altres recursos 

com els gestos facials o manuals. 

Els SAAC han anat evolucionant amb les noves tecnologies ja que s’han creat nous productes de 

recolzament per a la comunicació, comunicadors de parla artificial, ordinadors, tablets, mòbils... 

Tots ells s’adapten segons la necessitat de l’usuari. 

Per tant, aquest projecte es centra en l’àmbit dels productes de recolzament per a la 

comunicació, en aquest cas utilitzades en tablets, encara que ja existeixen varies aplicacions 

relacionades amb aquest tema. 

ECO, a diferència d’altres aplicacions, és una eina que inclou novetats en les possibilitats de 

comunicació i aprenentatge.  

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. 

Aquesta comunicació mitjançant les emocions és el que es coneix com la computació afectiva[3]. 

Aquesta és l'estudi i el desenvolupament de sistemes i dispositius que poden reconèixer, 

interpretar, processar i estimular les emocions humanes. És un camp interdisciplinari que abasta 

la ciència, la psicologia i la ciència cognitiva de la computació. 

Per tant, ECO busca la simulació d'emocions en els agents de les converses per enriquir i facilitar 

la interactivitat entre els propis humans i les màquines. 

Així que la realització del projecte ha sigut possible a l’ajuda principalment dels professors en 

aquest temps i de companys que en sabien d’aquest àmbit i dels programes emprats. 

Aquest projecte s’ha estructurat en 10 capítols. 

El primer és la Introducció, que és aquest, on s’ha posat en context i s’ha explicat les motivacions 
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per fer aquest projecte alhora que la seva estructura i distribució. 

El segon són els Objectius, on s’han explicat les metes bàsiques i imprescindibles del treball. 

El tercer capítol és la Metodologia, on es parla de la que s’ha utilitzat en el projecte. En aquest 

cas ha sigut el Disseny Centrat en l’Usuari i Disseny Emocional. 

El quart és l’Anàlisi dels requisits per així veure els possibles usuaris que poden haver i entendre 

les seves necessitats. 

El cinquè capítol ja comença el cos del projecte, és a dir, ja s’explica com s’ha dut a terme el 

redisseny de les emoticones. Aquest capítol es divideix en 4 subcapítols: revisió bibliogràfica, 

anàlisis, proposta de redisseny, avaluació i resultats. 

El sisè capítol explica el desenvolupament i disseny dels avatars. Aquest també està dividit en 

els mateixos subcapítols del quart capítol: revisió bibliogràfica, anàlisis, proposta de redisseny, 

avaluació i resultats. 

El setè ja parla de les Conclusions, on s’explica de manera resumida l’avaluació dels resultats i 

les conclusions que s’extrauen d’aquests. 

El vuitè capítol tracta sobre el Pressupost del projecte, on s’avaluen les despeses generades per 

a la realització del projecte. 

El novè capítol són els Agraïments relatius a ajuts en la realització del treball i en la preparació 

del document. 

El desè és la Bibliografia on s’ha posat tota la informació i documentació consultada per a la 

elaboració tant del treball com del document. 
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El motiu de tornar a redissenyar les 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. 

A més, aquesta és una eina divertida i àgil per mantenir la ment activa i aprendre noves 

capacitats. 

Per tant, per aquest projecte s’han fixat els següents objectius: 

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

- Revisar, analitzar i redissenyar les 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 falla i així poder tornar a presentar 

nous prototips. 

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

Objectius 
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ECO és una App que busca ajudar en la comunicació a usuaris amb problemes a través de les 

emocions mitjançant emoticones i avatars. Aquesta ja tenia creats emoticones i avatars però es 

busca millorar els primers i incorporar nous avatars. Això és degut a que aquests últims, que ja 

estan a ECO, utilitzen l’expressió de la cara i la resta del cos és immòbil, per tant no aporta 

informació. 

Al ser una aplicació que ajuda a l’usuari que presenta dificultats per comunicar-se, és aquest 

mateix qui té el rol més important.  

Per crear un disseny cal que participin uns agents (persones o entitats), que hi hagi un context 

(entorn), que hi apareguin diferents perspectives (premisses o requeriments que s’han de tenir 

en compte), que s’utilitzin metodologies (mètodes i processos que permetin obtenir el resultat) 

i eines (productes i tècniques que permetin assolir la metodologia). Això permetrà obtenir un 

concepte (en aquest cas un servei) per a que l’usuari visqui una experiència. 

Les següents figures de la metodologia han estat extretes del PowerPoint d’Estratègies de 

disseny de la Càtedra d’Accessibilitat[4]. 

 

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 

 

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). A més, cal conèixer les aspiracions, necessitats i 

habilitats que tenen els usuaris que interactuaran amb la App, explicats en el següent capítol. 

El context on s’utilitza ECO és l’educació, doncs busca ajudar als usuaris en la comunicació de 

Sistemes Augmentatius i Alternatius a través de les emocions. 

La perspectiva depèn de les diferents persones que hi participen (usuaris i tècnics), dels valors 

(cultura), de les discapacitats (autisme), de la interacció (restriccions i limitacions de les seves 

capacitats) i del coneixement que els usuaris tenen. 

1. Metodologia 
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Per tant, 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, existeixen diferents que es poden utilitzar segons cada projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 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. A més s’ha buscat que aquests siguin 

entranyables i no espantin o causin males sensacions als usuaris alhora que els provoquin 

emocions. 

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. Aquest últim és el total de percepcions i respostes d’una persona que 

resulten de l’ús d’un producte, entorn o servei. 

Entrant més en profunditat en les metodologies, cal esmentar que les enquestes realitzades (es 

troben al document dels Annexos) s’han dividit per edats: nens, gent jove dels 18 als 59 anys i 

gent gran de més de 60. D’aquesta manera, es pot analitzar millor els resultats alhora que veure 

quin grup entén millor les emoticones i els avatars. 

Figura 2. Esquema de diferents metodologies existents d’un projecte extret del 

PowerPoint d’estratègies de disseny de la càtedra d’Accessibilitat 
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Un esquema visual que resumeix el Disseny Centrat en l’Usuari és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es poden fer tant cicles com calgui fins que es faci una avaluació i passar finalment a la 

finalització del treball. 

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 ja que 

és un mètode interactiu. 

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, i les necessitats que aquests poden tenir. 

En prototipat, es fan els dissenys de les emoticones i els avatars havent fet un estudi i analitzat 

prèviament els paràmetres obligatoris: en el cas de les emoticones, s’ha d’utilitzar la mateixa 

plantilla, els mateixos ulls i boca i celles similars, segons l’emoció i, en els avatars, l’avatar 

principal ha d’estar a un costat (s’ha escollit l’esquerre) i a la mateixa distància de la càmera. 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. A partir d’aquestes, i dels 

paràmetres esmentats abans, es fan propostes noves i canvis, ja siguin en tot el disseny o en els 

elements cognitius. 

Quant més agradable sigui el disseny, més usable, per tant, és important que aquest sigui 

entranyable, a part de funcional. Per tant, es tracta de buscar l’equilibri en el disseny, en la 

funcionalitat i en l’estètica.  

Figura 3. Esquema de la metodologia del Disseny Centrat en l’Usuari extret 

del PowerPoint d’estratègies de disseny de la càtedra d’Accessibilitat 
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Com processen els usuaris la informació d’un Disseny Emocional?  

 

Figura 4. Esquema del processament d’informació dels usuaris a través d’estímuls extret 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. 

En el cas de les emoticones, ja no només l’usuari es fixa en el disseny d’aquests amb la plantilla 

i la cara sinó que també entra el color i els elements cognitius. En els avatars es juga amb el 

disseny d’aquest, del cos, la seva forma i amb elements cognitius també. Tots aquests elements 

junts fan que l’usuari rebi estímuls fins arribar a emocions i conceptes. En el cas de que sigui 

l’emoció correcte vol dir que aquestes emoticones i aquests avatars són uns bons dissenys. En 

el cas contrari, s’hauran de fer canvis en aquests elements. 

Per tant, utilitzant aquestes dos metodologies, es comença a analitzar les emoticones existents, 

els paràmetres i informació per redissenyar aquests i dissenyar els nous avatars. 
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ECO ha estat dissenyada per treballar en dispositius ANDROID però, 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 poder personalitzar les emoticones i 

avatars. 

A més, és important que aquests estiguin dissenyats dins d’un marc quadrat ja que d’aquesta 

manera és més fàcil incloure’ls a ECO i escalar-los sense perdre qualitat. També, es facilita la 

feina al programador, ja que la App està dissenyada per tal de que aquests siguin quadrats. En 

cas contrari, s’hauria de programar de nou la App, dificultant així la seva avaluació. 

Un altre aspecte a tenir en compte és seguir els mateixos patrons per millorar la comprensió de 

tots ells. En el cas de les emoticones, s’ha d’utilitzar la mateixa plantilla, els mateixos ulls i boca 

i celles similars, segons l’emoció. Pel que fa els avatars, l’avatar principal ha d’estar a un costat 

(s’ha escollit l’esquerre) i a la mateixa distància de la càmera.  

Així es simplifiquen els dissenys i s’ajuda a l’usuari que pateix aquesta dificultat de comunicació 

a entendre millor les emocions que transmeten alhora que es facilita la seva personalització, ja 

que els usuaris poden pintar els fons dels avatars i de les emoticones de diferents colors. 

Des de la creació de la App fins ara s’han anat fent millores, des de l’àmbit informàtic fins al de 

telecomunicacions i disseny (aquest últim millorat per dos ex-alumnes: Marta Villalonga i Noelia 

Velez). 

Easy Communicator pot abastir molts usuaris que tinguin dificultats i problemes en la parla i la 

comunicació, independentment de la discapacitat o malaltia. Per tant, l’edat no és un factor 

important. 

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. 

Aquests requisits ja s’han esmentat anteriorment, que és seguir els mateixos patrons totes les 

emoticones i els avatars respectivament i que el seu format sigui quadrat per facilitar tant la 

programació de l’aplicació con la interacció dels usuaris i la App. Aquests requisits que el 

programador imposa són imprescindibles. 

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 tant, 

també és important la seva opinió i que entenguin bé els dissenys. 

2. Anàlisi de requisits 



Anàlisi i disseny d’avatars adreçats a SAAC 
Serrano Vázquez, Olga 

21 
 

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)[5]. Els trastorns de l'espectre 

autista (TEA) són una discapacitat del desenvolupament que pot provocar problemes socials i 

de comunicació significatius. Sovint, no hi ha indicis en l'aspecte de les persones amb TEA que 

els diferenciïn d'altres persones, però és possible que els que tenen un TEA es comuniquin, 

interactuïn, es comportin i aprenguin de maneres diferents a altres persones. 

Cada persona que pateix el TEA és diferent en l’aprenentatge, en la interacció amb altres 

persones, en el pensament i resolució, és a dir, hi ha persones amb un alt nivell de capacitat i hi 

ha d’altres que tenen moltes dificultats. 

Dins de la TEA es troben el trastorn autista i el síndrome d’Asperger, que antigament es tractaven 

per separat. 

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-se 

D’altra banda, està l’Alzheimer[6]. Tot i que és més habitual en gent gran, també existeix 

l’Alzheimer infantil 

Aquesta discapacitat és la forma més comú de demència. No només afecta a la memòria sinó 

que també pot arribar a afectar a la parla donant així problemes o incapacitat per a la 

comunicació amb altres persones alhora que afecta a la incapacitat de realitzar tasques que 

prèviament feien. Per tant, aquesta involucra el pensament, la memòria i el llenguatge. 

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. 

Per tant, és important que es vagin donant facilitats a la gent que pateix aquestes malalties 

degut a que cada cop les patiran més persones i s’ha de treballar en la inclusió de totes elles. 

2.2 Revisió bibliogràfica 

Abans de començar a dissenyar tant les emoticones com els avatars, cal revisar la teoria i veure 
què elements s’han de tenir en compte. 
 
La següent revisió bibliogràfica ha estat extreta del PowerPoint d’Emocions de la Càtedra 

d’Accessibilitat[7], dirigit a les emoticones. 

L’expressió facial és una forma no verbal de comunicació i permet transmetre estats d’ànim 

utilitzant els moviments de la musculatura facial. 
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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. Hi ha 8 emocions bàsiques: 

 Alegria 

 Confiança 

 Por 

 Sorpresa 

 Tristesa 

 Fàstic 

 Ràbia 

 Anticipació 

D’aquestes 8 bàsiques també estan les oposades i altres que són combinacions d’aquestes. 
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Tal i com es veu en la Figura 5, 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. 

Figura 5. Roda de les emocions de Robert Plutchik extret del PowerPoint d’emocions 
de la càtedra d’Accessibilitat 
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La cara té elements que ajuden a identificar una emoció amb més claredat que són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Ekman es va fixar i va identificar aquests elements amb les 7 emocions bàsiques per veure 
els patrons que segueixen: 

 

Figura 7. Esquema 7 emocions bàsiques de Paul Ekman extret del PowerPoint d’emocions de la càtedra d’Accessibilitat 

 

A partir d’aquestes expressions va crear els criteris de correcció (coneguts com els criteris de 

correcció de Paul Eakman): 

 Alegria: 

L'alegria es mostra amb uns ulls ametllats i amb arrugues en els extrems exteriors i 

parpelles inferiors. Quan una persona fa veure o fingeix alegria aquestes arrugues no es 

formen. Es mostra també el somriure característic, el qual com més alegres se sent una 

persona més s'obre la boca fins a mostrar les dents. 

Figura 6. Exemple d’emoticona optimisme. Excitació mínima. Extret del 

PowerPoint d’emocions de la càtedra d’Accessibilitat 



Anàlisi i disseny d’avatars adreçats a SAAC 
Serrano Vázquez, Olga 

25 
 

 Tristesa: 

Aquesta és una de les microexpressions més complicades de fingir. Es caracteritza per 

unes celles baixes que s'ajunten subtilment al centre. La comissura dels llavis tendeix a 

baixar i, fins i tot, poden presentar cert tremolor. 

 Menyspreu: 

En aquesta expressió la part superior de la cara pot adoptar diferents gestos, trobant la 

clau per identificar-lo en la part inferior de la cara ja que es manifesta una expressió 

molt particular la qual consisteix en elevar un cantó de la boca i l'altra formant un mig 

somriure . 

 Sorpresa: 

Es caracteritza per unes celles aixecades i arquejades amb uns ulls molt oberts. A la part 

inferior de la cara la mandíbula està solta i la boca oberta. 

 Enuig: 

Es concentra principalment a la part superior de la cara, on es baixen i s’ajunten les celles 

amb les celles arrufades. Es sol estrènyer i tensar la boca, separant lleugerament els 

llavis i serrant les dents. La mirada es penetrant. Un gest propi de l’enuig consisteix a 

apuntar amb la barbeta cap endavant en forma desafiant 

 Fàstic: 

Aquesta microexpressió és una de les més fàcils d'identificar ja que tota l'expressió es 

concentra entre la boca i el nas. El nas s'arruga i el llavi superior s'eleva deixant moltes 

vegades les dents superiors a la vista. També es produeixen arrugues al voltant de nas i 

el front, així com l'elevació de les galtes, mentre s'arruguen les parpelles inferiors. 

No obstant això, no només es mostra quan una persona menja alguna cosa que desperta 

repugnància. També la es mostra en les relacions personals quan se sent desaprovació 

o algú ens disgusta. El fàstic és una emoció que es pot traslladar al rebuig de ideologies 

oposades a les nostres. Pel que no és estrany observar aquesta expressió, per exemple, 

en un debat. 

 Por: 

Aquesta microexpressió es caracteritza per unes celles tenses i uns ulls molt oberts per 

poder visualitzar tot el que es pugui del nostre camp visual ja que es percep perill en 

algun lloc. A la part inferior de la cara la mandíbula s'afluixa i s’estiren lleugerament els 

llavis, constituint una conducta també instintiva per permetre'ns cridar i prendre oxigen. 

D'aquesta manera, la boca queda lleugerament entreoberta. 

 

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: 
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Figura 8. Esquema on s’associen 5 colors amb 5 emocions de Paul Ekman extret del PowerPoint d’emocions de la 
càtedra d’Accessibilitat 

 

Una altra bona eina, si es vol fer més realista, és l’asimetria degut a que cap persona és 100% 

simètrica. Per tant, donaria una visió més “humana”. Això vol dir que es poden utilitzar diferents 

curvatures en les dues celles, les línies d’expressió tant dels ulls com de la boca poden ser 

diferents i, fins i tot, se li pot afegir perspectiva i direccionalitat, és a dir, que no sigui totalment 

frontal. 

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 9. Esquema elements cognitius emoticones extret del PowerPoint d’emocions de la càtedra d’Accessibilitat 
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A partir de la roda de les emocions s’han creat diferents emoticones per a cadascuna d’elles de 

les quals es parteix per fer aquest treball. 

 

Figura 10. 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 i millorar-los per ajudar als usuaris en la seva comprensió. Aquestes 
emoticones estan extrets del PowerPoint d’Emocions de la Càtedra d’Accessibilitat.[7] 

És per això que per fer un primer anàlisis, 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. 

Les emoticones inicials, i els que s’utilitzen per fer-les, són els d'excitació mitja de la roda de les 

emocions anterior de la Figura 10 en aquest ordre: 
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Ràbia Amor Anticipació Fàstic 

 
 

 

 
 

 
 

Confiança Desaprovació Menyspreu Por 

 
 

 
 

 
 

 

Optimisme Agressivitat Remordiment Esglaiament 

 
 

 

 
 
 

 
 

Sorpresa Submissió Tristesa Alegria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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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. 

D’altra banda, cal dir que, per exemple, la gent gran està més acostumada a imatges i fotos que 

no pas emoticones, excepte aquells que durant els últims anys siguin usuaris de WhatsApp, ja 

que aquesta aplicació disposa d’emoticones semblants. 

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”. La última es confon amb tristesa, no és exactament la mateixa emoció. 

Després hi ha moltes que, encara que no diguessin exactament l’emoció, deien sinònims i, per 

tant, es pot dir que l’emoció s’entén. 

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. 

A partir dels resultats de les enquestes s’ha de mirar els que s’han de redissenyar i quins canvis 

s’han de fer.  

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. 
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Aquí tenim alguns exemples extrets del PowerPoint de la Càtedra d’Accessibilitat[8], doncs cal 

recordar que els avatars que hi ha en la App no tenen expressió corporal i són diferents respecte 

els que es volen fer: 

 

Figura 11. Exemples avatars extrets del PowerPoint d’avatars de la càtedra d’Accessibilitat 

Tal i com es veu, 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, com a l’avatar de la dreta de la 

Figura 11, i ajudar a donar el significat a l’avatar principal, que en aquest cas és el líder. 

Es parteix del següent avatar principal creat per la meva companya i ex-alumna de l’escola Alba 

López[9]: 

 

Aquest avatar no es va arribar a utilitzar mai en la App, però va servir per començar a modelar i 

dissenyar aquells que sí aniran a ECO. 

Com a referència, es tenen les següents figures també extrets del PowerPoint d’avatars de la 

Càtedra d’Accessibilitat[8]: 

 

Figura 12. Avatar del qual es comença a dissenyar creat amb Blender 
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Per tant, partint de la Figura 12 i tenint com a referència la Figura 13, es comença el redisseny 

de l’avatar principal per seguidament 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. 

Per tant, ha de ser una silueta com la de les figures de referència i de color blanc. 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte si les emocions necessitaran elements cognitius i, en cas 

afirmatiu, quins han de ser. Ja no es tracta de jugar amb la cara sinó amb tot el cos i qualsevol 

aspecte que complementi aquesta comunicació corporal. 

Per exemple, en el cas d’alegria, posar l’avatar saltant i al seu voltant flors pot ser suficient pel 

seu enteniment mentre que en l’agressivitat es pot posar uns guants de boxe a l’avatar principal 

i, a part, incloure un altre avatar secundari.  

A més, mai s’ha d’oblidar que l’element principal és l’avatar mentre que tots els altres 

components són secundaris i són els que ajuden a entendre millor l’emoció. Per tant, és 

important que estiguin dissenyats i posats al pla de manera que l’usuari entengui quin és 

l’element principal. 

S’ha començat redissenyant un únic model d’avatar, doncs la idea és fer un únic model i, a partir 

d’aquest, fer els diferents moviments per transmetre les 48 emocions de la roda, igual que amb 

les emoticones. 

 

  

Figura 13. Avatars de referència extrets del PowerPoint d’avatars de la càtedra d’Accessibilitat 
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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. 

3.1 Emoticones 

En el cas de les emoticones, cal recordar que, tal i com s’especifica en els anàlisi dels requisits, 
s’ha d’utilitzar la mateixa plantilla sempre i els mateixos elements de la cara. A més, el format 
ha de ser quadrat per tema de qualitat i programació d’ECO. 

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. Si els resultats de les 

enquestes eren bons, només s’han canviat petites coses per així mantenir el mateix format. En 

el cas de que no s’entenguessin del tot bé, s’han fet canvis més considerables. 

  

3. Prototipat 
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MOLÈSTIA-RÀBIA-IRA 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 

 
 

 
 

Redisseny 

 

 

 

 

 

 
El degradat de la cara ja mostra l’evolució d’aquesta emoció, a més de que es va entendre bé 

per part dels usuaris, i és per això que els canvis s’han centrat en les celles i boca. 

Les celles de la molèstia estan més rectes mentre que la de la ràbia estan una mica més 

inclinades per així donar pas a la ira, on aquestes estan més inclinades i a prop dels ulls. 

Les comissures de la boca de la ràbia són més marcades alhora que la dentadura superior és més 

gran i està recta. Això últim també es pot apreciar a l’emoció de la ràbia i ira. 

  

Figura 14. Emoticona antic de 
ràbia. Excitació mínima. 
Molèstia 

Figura 15. Emoticona antic  de 
ràbia. Excitació mitja. Ràbia 

Figura 16. Emoticona antic de 
ràbia. Excitació màxima. Ira 

Figura 17. Emoticona nou de 
ràbia. Excitació mínima. 
Molèstia 

Figura 18. Emoticona nou de 
ràbia. Excitació mitja. Ràbia 

Figura 19. Emoticona nou de 
ràbia. Excitació màxima. Ira 
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AMOR 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

  
 

 

 

Redisseny 

   

 
Les tres excitacions de l’amor tenen els elements cognitius dels cors, que són imprescindibles 

per aclarir de quina emoció es tracta i donar facilitat a l’usuari. Per acabar de fer-lo més evident, 

les galtes estan vermelles degut a que l’emoticona està enrojolat. 

Cal destacar també les celles arquejades, donant així una emoció positiva, alhora que els ulls 

miren a l’element cognitiu. 

Els canvis realitzats en el redisseny són mínims. Tant el somriure com les celles van progressant 

a mesura que l’excitació augmenta. 

D’altra banda, els cors de l’excitació mínima i mitja, s’han fet més grans i s’ha marcat el 

perímetre en negre per així seguir el mateix patró amb la resta d’emoticones. 

  

Figura 20. Emoticona antic 

d’amor. Excitació mínima 
Figura 21. Emoticona antic 
d’amor. Excitació mitja 

Figura 22. Emoticona antic 
d’amor. Excitació màxima 

Figura 23. Emoticona nou 
d’amor. Excitació mínima 

Figura 24. Emoticona nou 
d’amor. Excitació mitja 

Figura 25. Emoticona nou 
d’amor. Excitació màxima 
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INTERÉS-ANTICIPACIÓ-VIGILÀNCIA 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 

 

  

Redisseny 

 
 
 

Figura 29. Emoticona nou 
d’anticipació. Excitació mínima. 
Interès 

 

  

 
L’emoció de l’interès consta de dos canvis: la boca i la mà. La mà (element cognitiu) s’ha fet més 

gran, igual que la resta, i la boca s’ha fet una línia recta transmetent així neutralitat. 

Pel que fa l’excitació mitja, la boca s’ha substituït per un somriure i els ulls s’han dibuixat tancats. 

Això últim transmet expectació o desig, el fet de que s’està esperant amb ganes a que passi 

alguna cosa. A més, s’ha augmentat la grandària de les mans. 

Per últim, la vigilància no significa que sigui una emoció negativa i l’emoticona anterior donava 

aquesta sensació. Per tant, s’ha buscat, al igual que en l’emoció de l’interès, aquesta neutralitat. 

  

Figura 26. Emoticona antic 
d’anticipació. Excitació mínima. 
Interès 

Figura 27. Emoticona antic 
d’anticipació. Excitació mitja. 
Anticipació 

Figura 28. Emoticona antic 
d’anticipació. Excitació màxima. 
Vigilància 

Figura 30. Emoticona nou 
d’anticipació. Excitació mitja. 
Anticipació 

Figura 31. Emoticona nou 
d’anticipació. Excitació màxima. 
Vigilància 
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TEDI-FÀSTIC-AVERSIÓ 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

 
 

 

Redisseny 

 
 

  

 
Aplicant la teoria de Paul Ekman, s’afegeix el color verd per emfatitzar més l’emoció de fàstic, ja 

que és aquest color el que ajuda a transmetre aquesta emoció bàsica. 

S’ha fet la dentadura superior recta i el fons de boca s’ha pintat de color vermell i s’ha fet més 

gran en l’emoció d’aversió. A més, en l’emoticona d’aversió s’han arquejat una mica més les 

celles. 

  

Figura 32. Emoticona antic de 
fàstic. Excitació mínima. Tedi 

Figura 33. Emoticona antic de 
fàstic. Excitació mitja. Fàstic 

Figura 34. Emoticona antic de 
fàstic. Excitació màxima. 
Aversió 

Figura 35. Emoticona nou de 
fàstic. Excitació mínima. Tedi 

Figura 36. Emoticona nou de 
fàstic. Excitació mitja. Fàstic 

Figura 37. Emoticona nou de 
fàstic. Excitació màxima. 
Aversió 
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ACCEPTACIÓ-CONFIANÇA-ADMIRACIÓ 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

 
 

 
 

Redisseny 

   

 
Les mans són els elements cognitius utilitzats per aquestes emoticones i, per tant, s’ha 

augmentat la seva grandària i s’han dibuixat les falanges per donar-li més èmfasi a l’emoció. A 

més, s’ha inclòs la mà també en l’excitació mitja per veure si s’entén així millor l’emoció.  

En l’emoció d’admiració també s’ha redissenyat la boca, fent les dents rectes i més grans i el 

fons vermell. 

L’evolució d’aquesta emoció es nota en el somriure i els ulls, que aquests passen d’estar tancats, 

a un obert i finalment els dos oberts. 

  

Figura 38. Emoticona antic de 
confiança. Excitació mínima. 
Acceptació 

Figura 39. Emoticona antic de 
confiança. Excitació mitja. 
Confiança 

Figura 40. Emoticona antic de 
confiança. Excitació màxima. 
Admiració 

Figura 41. Emoticona nou de 
confiança. Excitació mínima. 
Acceptació 

Figura 42. Emoticona nou de 
confiança. Excitació mitja. 
Confiança 

Figura 43. Emoticona nou de 
confiança. Excitació màxima. 
Admiració 
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DESAPROVACIÓ 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

 
 

 
 

Redisseny 

   

 
L’element cognitiu és la mà amb l’índex cap a dalt, que s’ha fet més gran i s’han remarcat les 
falanges dels dits. Aquest emfatitza més l’emoció de desaprovació, per tant, és important que 
es vegi clarament. 

D’altra banda, les celles estan menys inclinades per donar una emoció menys d’enuig, ja que 
donava lloc a confusió. 

L’evolució es troba tant en l’alçada de la mà com en la boca i celles. L’excitació mínima és més 
neutre que no pas l’excitació màxima. 

  

Figura 44. Emoticona antic de 
desaprovació. Excitació mínima 

Figura 45. Emoticona antic de 
desaprovació. Excitació mitja 

Figura 46. Emoticona antic de 
desaprovació. Excitació 
màxima 

Figura 47. Emoticona nou de 
desaprovació. Excitació mínima 

Figura 48. Emoticona nou de 
desaprovació. Excitació mitja 

Figura 49. Emoticona nou de 
desaprovació. Excitació 
màxima 
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MENYSPREU 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 

 
 

 

Redisseny 

 

 

 

 

 

 
L’element cognitiu és la mà oberta, que aquesta és més gran al igual que la boca. Aquesta última 
té el fons vermell, llengua rosa i la dentadura recta. 

Pel que fa les celles, passen d’estar més rectes (expressió més neutral) a més corbades. 

La dentadura està recta i la superior és més gran que la inferior. 

  

Figura 50. Emoticona antic 
de menyspreu. Excitació 
mínima 

Figura 51. Emoticona antic de 
menyspreu. Excitació mitja 

Figura 52. Emoticona antic de 
menyspreu. Excitació màxima 

Figura 53. Emoticona nou de 
menyspreu. Excitació mínima 

Figura 54. Emoticona nou de 
menyspreu. Excitació mitja 

Figura 55. Emoticona nou de 
menyspreu. Excitació màxima 
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TEMOR-POR-TERROR 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

 

 
 

Redisseny 

 

 
 

 

 
La por és una emoció bàsica, per tant, l’usuari la sol entendre amb bastant facilitat. Per tant els 

canvis són per mantenir els mateixos patrons respecte a la resta. 

La dentadura superior és més gran que la inferior i el fons de boca de l’emoticona de l’excitació 

mínima és vermell. També s’ha remarcat la comissura de la boca de l‘excitació mitja per fer-la 

més realista ja que està més tancada. 

Pel que fa la cara, aquesta té un color degradat i pàl·lid per donar una emoció negativa i en 

l’excitació màxima s’han fet les mans més grans, remarcat les falanges dels dits i del mateix 

color. S’ha modificat la inclinació de les celles essent totalment rectes en comptes de corbes en 

l’excitació mínima. 

Es veu una evolució en els ulls (passen a posar-se en blanc), les celles, la boca i l’element cognitiu, 

que són les mans i només estan a l’emoticona final. 

  

Figura 56. Emoticona antic de 

por. Excitació mínima. Temor 
Figura 57. Emoticona antic de 

por. Excitació mitja. Por 

Figura 58. Emoticona antic de 

por. Excitació màxima. Terror 

Figura 59. Emoticona nou de 
por. Excitació mínima. Terror 

Figura 60. Emoticona nou de 
por. Excitació mitja. Por 

Figura 61. Emoticona nou de 
por. Excitació màxima. Terror 
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OPTIMISME 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

 
 

 
 

Redisseny 

   

 
L’element cognitiu són els trèvols de 4 fulles. Aquests s’han fet una mica més grans i s’ha 

repassat el perímetre en negre. 

Els canvis realitzats són les celles i el somriure. Les celles estan més arquejades alhora que el 

somriure augmenta a mesura que l’excitació és més gran. 

  

Figura 62. Emoticona antic 
d’optimisme. Excitació mínima 

Figura 63. Emoticona antic 
d’optimisme. Excitació mitja 

Figura 64. Emoticona antic 
d’optimisme. Excitació màxima 

Figura 65. Emoticona nou 
d’optimisme. Excitació mínima 

Figura 66. Emoticona nou 
d’optimisme. Excitació mitja 

Figura 67. Emoticona nou 
d’optimisme. Excitació màxima 
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AGRESSIVITAT 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 

 
  

 

Redisseny 

 

 
 

 

 
Els canvis fets són els mateixos que en les emocions de molèstia, ràbia i ira. 

La diferència és l’element cognitiu: el puny. Aquest va evolucionant tant en alçada com en la 

posició (excitació màxima) a més de que s’ha augmentat la seva grandària. Aquest últim té un 

puny més encarat a la persona que té davant.  

  

Figura 68. Emoticona antic 
d’agressivitat. Excitació 
mínima 

Figura 69. Emoticona antic 

d’agressivitat. Excitació mitja 
Figura 70. Emoticona antic 
d’agressivitat. Excitació 
màxima 

Figura 71. Emoticona nou 
d’agressivitat. Excitació mínima 

Figura 72. Emoticona nou 
d’agressivitat. Excitació mitja 

Figura 73. Emoticona nou 
d’agressivitat. Excitació màxima 
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REMORDIMENT 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

  

Redisseny 

   

 
L’element cognitiu són les mans tapant-se la cara, demostrant així el sentiment de culpabilitat. 

Les mans són més grans i les falanges es diferencien alhora que les celles passen d’estar rectes i 

poc inclinades a estar arquejades de manera còncava. D’aquesta manera es dona una sensació 

negativa. 

A part dels canvis anteriors, a mesura que l’excitació augmenta, l’emoticona es tapa més la cara 

fins que no es veu la boca i tanca els ulls. 

  

Figura 74. Emoticona antic de 
remordiment. Excitació mínima 

Figura 75. Emoticona antic de 
remordiment. Excitació mitja 

Figura 76. Emoticona antic de 

remordiment. Excitació màxima 

Figura 77. Emoticona nou de 
remordiment. Excitació mínima 

Figura 78. Emoticona nou de 
remordiment. Excitació mitja 

Figura 79. Emoticona nou de 
remordiment. Excitació màxima 
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ESGLAIAMENT 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

 

 
 

 
Aquesta emoció no s’ha considerat que requerís cap canvi degut a que es va entendre bastant 

bé l’emoció que transmet.  

Es veu una evolució en les celles, que cada cop estan més arquejades de manera còncava i en la 

boca, que cada cop és més gran i oberta. 

També es veu la diferència en el color degradat i pàl·lid de la cara per així donar una emoció 

negativa.  

  

Figura 80. Emoticona 
d’esglaiament. Excitació 
mínima 

Figura 81. Emoticona 
d’esglaiament. Excitació mitja 

Figura 82. Emoticona 
d’esglaiament. Excitació 
màxima 
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DISTRACCIÓ-SORPRESA-ESTUPEFACCIÓ 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

  

 
 

Redisseny 

   

 
Aquesta emoció bàsica també bàsica. Per tant, només s’ha redissenyat l’emoticona 

d’estupefacció fent la boca més gran i les celles estan més arquejades cap a dalt. D’aquesta 

manera es veu la diferència entre els tres. 

 
  

Figura 83. Emoticona antic de 
sorpresa. Excitació mínima. 
Distracció 

Figura 84. Emoticona antic de 
sorpresa. Excitació mitja. 
Sorpresa 

Figura 85. Emoticona antic de 
sorpresa. Excitació màxima. 
Estupefacció 

Figura 86. Emoticona nou de 
sorpresa. Excitació mínima. 
Distracció 

Figura 87. Emoticona nou de 
sorpresa. Excitació mitja. 
Sorpresa 

Figura 88. Emoticona nou de 
sorpresa. Excitació màxima. 
Estupefacció 
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SUBMISSIÓ 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

 
 

 

Redisseny 

 

 

 
 

 

 

 
És una de les emocions més difícils de transmetre i que l’usuari entengui. S’ha inclinat el més el 

cap per donar la sensació de que se sent inferior. 

També s’ha observat que el fet de que tingui les celles inclinades cap a baix pot donar la sensació 

de tristesa o remordiment i, com a conseqüència, confondre a l’usuari. per tant s’han fet rectes 

per donar una emoció neutre. 

En general el cap va baixant a mesura que augmenta l’excitació i els ulls passen de mirar a un 

costat, a mirar cap endavant fins a estar tancats. D’altra banda, la boca cada cop és més petita. 

  

Figura 89. Emoticona antic de 
submissió. Excitació mínima 

Figura 90. Emoticona antic de 
submissió. Excitació mitja 

Figura 91. Emoticona antic 
de submissió. Excitació 
màxima 

Figura 92. Emoticona nou de 
submissió. Excitació mínima 

Figura 93. Emoticona nou de 
submissió. Excitació mitja 

Figura 94. Emoticona nou de 
submissió. Excitació màxima 



Anàlisi i disseny d’avatars adreçats a SAAC 
Serrano Vázquez, Olga 

47 
 

MELANCOLIA-TRISTESA-PENA 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
 

 
 

 
 

Redisseny 

   

 
Les llàgrimes són l’element clau d’aquesta emoció i, en el cas de l’excitació mínima i mitja, s’ha 

augmentat la seva grandària alhora que s’han posat al mateix costat, com a la resta 

d’emoticones.  

També s’ha repassat el perímetre i pintat de vermell el fons de boca en l’excitació màxima on, 

també, s’ha fet la dentadura de dalt més gran. 

L’evolució de l’emoció és notòria en les celles, que passen de ser rectes i inclinades a estar 

arquejades de forma còncava, en la boca, que finalment està oberta i en les llàgrimes. 

 
  

Figura 95. Emoticona antic de 
tristesa. Excitació mínima. 
Melancolia 

Figura 96. Emoticona antic de 
tristesa. Excitació mitja. 
Tristesa 

Figura 97. Emoticona antic 
de tristesa. Excitació màxima. 
Pena 

Figura 98. Emoticona nou de 
tristesa. Excitació mínima. 
Melancolia 

Figura 99. Emoticona nou de 
tristesa. Excitació mitja. Tristesa 

Figura 100. Emoticona nou de 
tristesa. Excitació màxima. 
Pena 
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SERENITAT-ALEGRIA-ÈXTASI 

Abans 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 

 
 

 
 

Redisseny 

 

 

 

 

 
L’únic canvi que s’ha fet és en l’emoció de serenitat. Aquest ha consistit en augmentar la 

grandària de les mans, que són els elements cognitius, remarcar les falanges per tal de donar-li 

més importància i, per tant, aconseguir que l’usuari s’hi fixi.  

Tenint en compte que són emocions positives, les celles estan arquejades per donar aquesta 

sensació.  

També és important destacar l’evolució de l’emoticona: passa de tenir els ulls tancats a obrir-los 

alhora que el somriure és més evident en l’excitació màxima. 

3.2 Avatars 

El disseny principal de l’avatar és el següent: 

Figura 101. Emoticona antic 
d’alegria. Excitació mínima. 
Serenitat 

Figura 102. Emoticona antic 
d’alegria. Excitació mitja. 
Alegria 

Figura 103. Emoticona antic 
d’alegria. Excitació màxima. 
Èxtasi 

Figura 104. Emoticona nou 
d’alegria. Excitació mínima. 
Serenitat 

Figura 105. Emoticona nou 
d’alegria. Excitació mitja. 
Alegria 

Figura 106. Emoticona nou 
d’alegria. Excitació màxima. 
Èxtasi 
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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. A més, amb la 

opció Smooth del Blender, s’ha suavitzat la pell per així evitar que es vegin i marquin totes les 

arestes i formes geomètriques del cos. 

A partir d’aquí, s’han començat a fer les diferents emocions amb les seves corresponents 

excitacions. 

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. 

  

Figura 107. Avatar principal redissenyat 
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AGRESSIVITAT 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 108. Avatar d’agressivitat. 
Excitació mínima 

 
Figura 109. Avatar d’agressivitat. 
Excitació mitja 

 
 

 
Figura 110. Avatar d’agressivitat. 
Excitació màxima 

 
Les 3 excitacions tenen dos elements cognitius: els guants[10] i un altre avatar. 

Els guants de boxa ajuden a diferenciar aquesta emoció amb la ràbia, doncs són molt semblant 

i s’havia de posar un element distintiu. D’altra banda, juntament amb els guants, la inclinació de 

l’avatar principal cap al secundari (que és el segon element cognitiu) i l’aproximació dels dos 

avatars augmenta l’excitació de l’agressivitat. 

Per tal de que l’avatar gris tingués una funció més clara, a mesura que avança l’excitació, aquest 

està més inclinat cap enrere, com si tingués por. 

Cal esmentar que els guants tenen un color que cridi menys l’atenció, doncs cal que l’usuari 

entengui que l’element principal és l’avatar blanca i per tant, els guants és un element secundari 

per ajudar en la seva comprensió. 
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SERENITAT-ALEGRIA-ÈXTASIS 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 111. Avatar d’alegria. 
Excitació mínima. Serenitat 

 
Figura 112. Avatar d’alegria. 
Excitació mitja. Alegria 
 

 
Figura 113. Avatar d’alegria. 
Excitació màxima. Èxtasi 

 
En aquest cas s’ha tornat a jugar amb dos elements cognitius: les flors[11] i la perspectiva de la 

càmera. 

A mesura que ha augmentat l’excitació, s’han posat més flors alhora que l’avatar ha passat 

d’estar assegut a saltar en la última. 

Pel que fa la perspectiva, s’ha buscat que estigui des de baix per veure millor que aquest està 

saltant i fer “més gran” la seva imatge ja que és una emoció positiva. 

 

AMOR 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 114. Avatar d’amor. Excitació 
mínima 

 
Figura 115. Avatar d’amor. Excitació 
mitja 

 
 

 
Figura 116. Avatar d’amor. Excitació 
màxima 

 
En l’amor tenim dos elements cognitius: el cor[12] i l’avatar gris.  
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Per tal de que es vegi l’evolució de l’emoció, el cor va augmentant alhora que els dos avatars 

passen de no tocar-se a acariciar-se. 

Tal i com passa en l’agressivitat, el color del cor és suau, ja que és un element secundari. 

L’orientació de l’avatar principal està una mica més de cara que l’altre per així poder veure millor 

el que transmet. 

 

INTERÈS-ANTICIPACIÓ-VIGILÀNCIA 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 117. Avatar d’anticipació. 
Excitació mínima. Interès 

 

 
Figura 118. Avatar d’anticipació. 
Excitació mitja. Anticipació 

 
 

 
Figura 119. Avatar d’anticipació. 
Excitació màxima. Vigilància 

 
 

 
En les 3 emocions apareix l’avatar gris per tal d’ajudar al seu enteniment. 

L’interès s’ha buscat mostrar una conversa entre els dos avatars on el gris li explica alguna cosa 

a l’avatar principal mentre que aquest té la mà al mentó, mostrant atenció. 

En el cas de l’anticipació s’ha inclòs un regal[13] de manera que l’avatar blanc està “anticipant” 

què pot ser. 

Tant en l’interès com en l’anticipació l’avatar blanc està més de front però en el cas de la 

vigilància, s’han posat els dos d’esquena però el secundari al fons. Així es torna a deixar clar que 

no és el més important. 
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APROVACIÓ-CONFIANÇA-ADMIRACIÓ 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 120. Avatar de confiança. 
Excitació mínima. Aprovació 

 
Figura 121. Avatar de confiança. 
Excitació mitja. Confiança 

 
 

 
Figura 122. Avatar de confiança. 
Excitació màxima. Admiració 

 
 

 
En el cas de l’aprovació potser no hagués fet falta utilitzar un altre avatar però, degut a que en 

confiança i admiració s’ha utilitzat, finalment s’ha posat per així seguir el mateix patró. 

En confiança s’ha decidit posar les dues mans a sobre de l’avatar gris ja que mostra un tracte 

més personal que no pas amb una de sola. 

En aquestes 3 també s’ha posat l’avatar principal més de cara. 

 

DESAPROVACIÓ 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 123. Avatar de desaprovació. 
Excitació mínima 

 
Figura 124. Avatar de desaprovació. 
Excitació mitja 

 
 

 
Figura 125. Avatar de desaprovació. 
Excitació màxima 

 
 

 
Amb la desaprovació s’ha jugat amb les mans de l’avatar principal i l’avatar secundari. 
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Tal i com es veu, la mà esquerre de l’avatar mostra en l’excitació mínima més com una 

advertència però, a mesura que aquesta avança, el polze està cap a baix, indicant una emoció 

més negativa.  

D’altra banda, l’avatar secundari passa d’estar més neutre a estar abatut.  

 

ESGLAIAMENT 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 126. Avatar d’esglaiament. 
Excitació mínima 

 
Figura 127. Avatar d’esglaiament. 
Excitació mitja 

 
 

 
Figura 128. Avatar d’esglaiament. 
Excitació màxima 

 
Aquesta és una emoció també difícil de plasmar ja que porta a confusió amb sorpresa. Per tant, 

el que s’ha buscat és que s’assemblés més a por o espant començant amb la mà al cor i acabant 

amb les mans al cap i mig agenollat.  
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TEDI-FÀSTIC-AVERSIÓ 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 129. Avatar de fàstic. 
Excitació mínima. Tedi 

 
Figura 130. Avatar de fàstic. 
Excitació mitja. Fàstic 

 
 

 
Figura 131. Avatar de fàstic. 
Excitació màxima. Aversió 

 
El fàstic s’havia de diferenciar amb el menyspreu i per aconseguir-ho s’han posat els braços més 

encongits i baixos. A més, per veure l’evolució, l’avatar principal tira el cos cada cop més enrere 

metre que el secundari intenta apropar-se. 

En quant a la perspectiva, l’avatar principal segueix estan més de cara per remarcar més la seva 

emoció. 

 

MENYSPREU 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 132. Avatar de menyspreu. 
Excitació mínima 

 
Figura 133. Avatar de menyspreu. 
Excitació mitja 

 
 

 
Figura 134. Avatar de menyspreu. 
Excitació màxima 
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El menyspreu, semblant a l’emoció anterior, té la diferència de que els avatars no estan cara a 

cara sinó que el principal ja està més girat, ignorant l’altre. 

Per tant, el menyspreu és una actitud més “pasota” i, per aquest motiu, a més de la 

direccionalitat del cos, el braç també està totalment estirat i a l’alçada de la cara de l’altre avatar. 

 

OPTIMISME 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 135. Avatar d’optimisme. 
Excitació mínima 

 
Figura 136. Avatar d’optimisme. 
Excitació mitja 

 
Figura 137. Avatar d’optimisme. 
Excitació màxima 

 

 
L’element cognitiu utilitzat ha sigut el trèvol de 4 fulles[11], com en els emoticones. A mesura que 

l’excitació augmenta, hi ha més alhora que l’avatar passa d’una posició neutre a saltar. 

Cal esmentar també que s’ha afegit un altre trèvol al cap per intensificar l’emoció d’optimisme. 

També la perspectiva té un paper semblant com al d’alegria, ja que té el mateix angle (des de 

sota). 
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TEMOR-POR-TERROR 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 138. Avatar de por. Excitació 
mínima. Temor 

 
Figura 139. Avatar de por. Excitació 
mitja. Por 

 
 

 
Figura 140. Avatar de por. Excitació 
màxima. Terror 

 
En la por s’ha utilitzat la ombra com element cognitiu. Per tal de que tingui una evolució aquesta 

es va fent una mica més gran mentre que l’avatar es va encongint i tirant cap enrere. 

La ombra s’ha dissenyat més gran per així remarcar la seva imposició sobre l’avatar. 

 

MOLÈSTIA-RÀBIA-IRA 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 141. Avatar de ràbia. 
Excitació mínima. Molèstia 

 
Figura 142. Avatar de ràbia. 
Excitació mitja. Ràbia 

 
Figura 143. Avatar de ràbia. 
Excitació màxima. Ira 

 
Aquí s’ha jugat amb la inclinació dels dos avatars com en l’agressivitat. La diferència és que 

només està com element cognitiu l’avatar gris. 

En l’excitació mínima, la molèstia, s’han creuat els braços i s’ha mantingut una postura recta, 

però, un cop està en la ràbia, ja l’avatar s’ha inclinat una mica i ha desencreuat els braços fins 
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arribar a la ira, on la seva posició és molt més pròxima a l’avatar secundari i és més “agressiva”.  

 

REMORDIMENT 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 144. Avatar de remordiment. 
Excitació mínima 

 
Figura 145. Avatar de remordiment. 
Excitació mitja 

 
Figura 146. Avatar de remordiment. 
Excitació màxima 

 
En aquesta emoció la càmera i perspectiva ha jugat un element clau, a més de l’avatar gris. 

El fet de que la càmera estigui a dalt, tot i que està a la mateixa distància que la resta d’avatars 

de les diferents emocions, dona la sensació de que es veu més lluny i més petit. Això emfatitza 

l’emoció negativa, que era el que es buscava. 

L’avatar principal es tapa la cara i es va encongint mentre que el secundari va pujant més els 

braços. 
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DISTRACCIÓ-SORPRESA-ESTUPEFACCIÓ 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 147. Avatar de sorpresa. 
Excitació mínima. Distracció 

 
Figura 148. Avatar de sorpresa. 
Excitació mitja. Sorpresa 

 
Figura 149. Avatar de sorpresa. 
Excitació màxima. Estupefacció 

 
En aquesta hi havia el repte de diferenciar-la de l’esglaiament. 

Pel que fa la distracció simplement s’ha posat un insecte[14] al voltant alhora que l’avatar el mira 

fixament. Aquest és l’únic element cognitiu que apareix. 

En la sorpresa i l’estupefacció s’ha evitat posar les mans al cap, doncs transmet una emoció més 

negativa i és just el que s’ha fet en l’esglaiament. Per tant, els braços s’han obert i el cos s’ha 

inclinat mínimament cap enrere. 

 

SUBMISSIÓ 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 150. Avatar de submissió. 
Excitació mínima 

 
Figura 151. Avatar de submissió. 
Excitació mitja 

 
Figura 152. Avatar de submissió. 
Excitació màxima 

 
En la submissió s’ha buscat l’exageració per aconseguir de manera més fàcil la seva comprensió 

amb l’ajuda d’un altre avatar. 

S’ha agafat d’exemple un soldat, doncs és un personatge que, normalment, és sumís, per tant, 
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aquest en l’excitació màxima està de peu, en la mitja està agenollat amb una cama i en la màxima 

està completament agenollat però, a més, amb el cap baix. 

D’altra banda, l’avatar gris estén els braços per imposar-se i tenir una postura de grandesa 

respecte l’altre. 

 

MELANCOLIA-TRISTESA-PENA 

Excitació mínima Excitació mitja Excitació màxima 

 
Figura 153. Avatar de tristesa. 
Excitació mínima. Melancolia 

 
Figura 154. Avatar de tristesa. 
Excitació mitja. Tristesa 

 
Figura 155. Avatar de tristesa. 
Excitació màxima. Pena 

 
En la tristesa la càmera torna a tenir un paper fonamental, doncs dona la sensació de que es veu 

més petit. Això emfatitza l’emoció negativa. 

A més, a mesura que l’excitació augmenta, l’avatar es seu i amarga el cap per fer-se encara més 

petit si pot. 
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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 156. Emoticones redissenyats en la roda d’emocions de Robert Plutchik 

 
Un cop fets i argumentats les emoticones, es torna a realitzar la mateixa enquesta però amb els 

canvis incorporats. L’objectiu d’aquesta és trobar una millora en la seva comprensió i veure si es 

poden fer futures millores. 

4. Avaluació  
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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. 

Realment hi ha una millora en la comprensió de les emoticones però, tot i així, sempre es poden 

millorar per facilitar la seva comprensió als usuaris. 

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. 

El redisseny de confiança va portar més confusió que l’original, tal i com s’ha explicat en l’apartat 

anterior i, per tant, s’ha eliminat i deixat com estava. 

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. 

Per tant s’ha actualitzat la roda de les emocions pels nous redissenys donant el següent resultat: 
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Figura 157. Roda definitiva de les emoticones 

 

El canvi que hi ha en la Figura 157 respecte a la Figura156 és l’emoticona de confiança l’excitació 

mitja, on s’ha tret l’element cognitiu de la mà ja que donava a confusió i els usuaris pensaven 

que volia dir “donar el OK”. 

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 fàcil. 



Anàlisi i disseny d’avatars adreçats a SAAC 
Serrano Vázquez, Olga 

64 
 

El que és evident és que fins i tot emocions bàsiques s’entenen millor amb elements cognitius, 

que en la majoria es tracta d’un altre avatar més. 

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). 

Pel que fa les segones enquestes, s’ha decidit posar opcions per veure si realment encertaven o 

no limitant les seves respostes. 

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

essent una la correcte. 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 alegria.  

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 158. Roda definitiva de les emocions dels avatars 
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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. 
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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. 

Ara bé, s’ha de tenir en compte que el principal usuari són persones autistes, tot i que qualsevol 

persona amb una altra discapacitat i problemes per a la comunicació la pot utilitzar. Això vol dir 

que, tot i que a priori sembli més fàcil transmetre amb les expressions facials, s’ha de dissenyar 

les emoticones de la manera més fàcil i intuïtiva possible i evitar possibles confusions. 

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...). 

A més, cal dir que el programa és en 2D, i tenint en compte que eren canvis de forma i color, 

aquest no ha presentat grans problemes i ha permès realitzar els canvis desitjats de manera 

senzilla. 

De les 8 emocions bàsiques de Robert Plutchik, 6 d’elles van ser força fàcils d’entendre amb el 

disseny que ja hi havia prèviament: 

 Alegria 

 Por 

 Sorpresa 

 Tristesa 

 Fàstic 

 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, submissió i remordiment han sigut més 

complicades.  

L’anticipació molts cops es confonia amb demanar perdó i, en el redisseny, algunes respostes 

eren “que es reia molt”. Encara així, a comparació amb la que hi havia prèviament, hi ha hagut 

una millor comprensió. 

Pel que fa la confiança, es va provar amb un nou redisseny que va fer que s’entengués pitjor i 

creés confusió amb altres emocions com acceptació degut a l’element cognitiu de la mà. Així 

que es va deixar com abans tot i que no és una de les més intuïtives. 

Per últim, el gran repte ha estat la submissió i el remordiment. Ambdues, en algunes ocasions, 

es confonien amb tristesa o entre elles inclús, tot i que era la primera la que menys s’entenia i 

Conclusions 
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requeria fer-hi canvis. Sí bé és cert que al final s’ha entès millor, és la que més problemes ha 

donat ja sigui tant en disseny com en comprensió. 

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. 

Així doncs, hi havia molts factors que amb qualsevol tonteria podien donar error i no deixar 

modificar el cos. 

De la mateixa manera passa amb els ossos i tot l’esquelet. L’esquelet que ve predeterminat és 

bàsic, per tant, no inclou els ossos dels dits de la mà, per exemple, que en aquest cas eren 

important. Per tant, s’han hagut de posar manualment i això a portat a errors que s’han hagut 

de corregir. 

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. 

Això ha obligat a utilitzar la mà esquerra només quan era necessari i amb postures simples per 

evitar que es notés i que també quedés amb una forma estranya. Per tant, és una millora i 

correcció que s’ha de fer en un futur. 

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. 

Al igual que en les emoticones, en la majoria d’avatars s’han utilitzat elements cognitius per 

facilitar la seva comprensió tot i que son elements cognitius diferents. En alguns casos, es tracta 

de la perspectiva de la càmera, d’altres s’ha inclòs un altre avatar o fins i tot objectes. 

Després d’haver realitzat la primera enquesta, es va decidir que la segona es preguntessin només 

aquelles que eren més dubtosos i, alhora, en comptes de ser resposta oberta es donaven 4 
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possibles respostes (on una d’elles era la correcte).  

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. Avaluant els resultats, té certa lògica degut a que l’alegria, per 

exemple, no deixa de ser una emoció bàsica que tothom coneix, i és fàcil associar-la a l’avatar 

quan té una actitud positiva. A més, no s’ha d’oblidar de que molta gent gran i nens no coneixen 

moltes altres paraules i per ells és fàcil utilitzar una emoció bàsica. El mateix passa amb emocions 

com remordiment, per exemple, doncs per ells és també més fàcil dir tristesa. 

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. En canvi, el segon és un treball en 3D 

on entren molts factors a editar, des del mateix cos i la malla, fins els diferents ossos d’aquest. 

Per tant, és molt més fàcil que el programa et doni problemes a l’hora de fer els diferents 

moviments o editar els diferents avatars. 

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), doncs per 

ells hi havia alguns que eren molt semblants i no eren capaços de posar diferents emocions. 

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, tot i que en el cas de la primera, la resposta correcta era 

optimisme. Això ve donat a que molts d’ells no saben el significat d’aquesta última paraula, en 

aquest cas. Per tant, els nens i gent gran s’identifiquen amb les emocions més basques mentre 

que la gent jove juga més amb altres emocions. Tot i així, encara que els usuaris sabessin 

emocions com esglaiament, per exemple, que és una emoció més complicada, la majoria no 

cauen o se’n recorden i acaben responent amb emocions més bàsiques com la por i la sorpresa 

en aquest cas. 

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. 

Cal remarcar que en moltes respostes, tant en les enquestes de les emoticones com en les dels 

avatars, no deien exactament l’emoció que és però sí en altres paraules. Al final, exceptuant les 

últimes enquestes dels avatars, no es donaven opcions i, per tant, els enquestats tenien via lliure 
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per posar el que creien, doncs eren respostes obertes. 

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. 
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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. 

El salari que té un enginyer de disseny industrial és el següent: 

ENGINYERA DE DISSENY INDUSTRIAL 45€/h 

Taula 1. Taula del salari d’un enginyer/a de disseny industrial 

 

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. 

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 

Taula 2. Taula del pressupost d’enginyeria 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 

Taula 3. Taula de costos de materials 

  

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

Al Daniel Guash Murillo, el meu tutor i professor de la Càtedra d’Accessibilitat, 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). 

  

Agraïments 
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