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Disseny periodístic a Internet:
un estat de la qüestió

Javier Díaz Noci

Resum

L’estudi del ciberperiodisme és una disciplina dins de l’estudi del periodisme que ha
arribat a un notable grau de desenvolupament. Nogensmenys, hi ha aspectes poc estu-
diats. El disseny n’és un. En aquest article fem un ràpid repàs de la història de l’aspec-
te gràfic de les pàgines web periodístiques, de les característiques principals i una pro-
posta preliminar d’avaluació heurística que permet fer comparacions entre diferents
mitjans.
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Design of online news: the state of the art

Abstract

The study of online journalism is a discipline that has received a great level 
of development. Nevertheless, there are some little-studied aspects. Graphic design of
journalistic webpages is one of them. In this article we describe the historical
development of the graphical aspect of journalistic webpages, of their main
characteristics, and propose a preliminary heuristic evaluation in order to do some
comparative studies.

KEY WORDS: online journalism, Internet, design, colour, typography.

1. Introducció

Des de pràcticament el naixement del periodisme a la World Wide Web —allò
que anomenem ciberperiodisme (Díaz Noci i Salaverría, 2003)—, l’any 1994,
la producció bibliogràfica acadèmica sobre el nou fenomen ha estat nombrosa;
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no només als Estats Units, considerats a vegades una mica exageradament, se-
gons el nostre humil parer, l’avantguarda tant de la producció ciberperiodísti-
ca com de la recerca (Domingo, 2008), sinó també en altres llocs del món. A 
les nostres universitats també s’ha publicat una considerable producció biblio-
gràfica, en forma de manuals, monografies, tesis doctorals o articles, sobre el
periodisme a Internet. S’han dibuixat molt clarament dues línies de recerca:
l’estudi del missatge digital, amb molta atenció a les seves característiques prò-
pies (hipertext, multimèdia, interactivitat), amb moltes investigacions (només
per esmentar una de les darreres, Canavilhas, 2007) i manuals (Díaz Noci i
Salaverría, 2003; Salaverría, 2005; Franco, 2008); i, més tardanament, l’estudi
de la producció, sobretot arran de l’esforç de recuperació de les metodologies
etnogràfiques i sociològiques que van fer servir a la dècada de 1970 investiga-
dors com ara Gaye Tuchman o, entre nosaltres, Miquel Rodrigo Alsina. 

Nogensmenys, hi ha un aspecte que ha rebut molt poca atenció: l’estudi del
disseny periodístic a Internet. Pel que sabem, només hi ha un llibre enterament
dedicat a aquesta important qüestió docent i investigadora: el recull de textos fet
a partir d’unes jornades intensives de dos dies, publicat per Ainara Larrondo i
Ana Serrano, en el qual van participar professors de Màlaga, Santiago de Com-
postel·la, Navarra, Granada, País Basc i de la Universitat Pompeu Fabra de Bar-
celona. Es tracta d’un llibre pioner que mereixeria tenir continuació, ja sigui en
forma de manuals o en forma de recerques concretes que desenvolupin les mol-
tes vessants del disseny digital periodístic.

En aquest article farem una proposta, de la qual ja vam fer un assaig durant
la primavera de 2007 el professor Koldo Meso i qui signa aquestes línies, per
mesurar l’adequació del disseny i la usabilitat de les pàgines web periodísti-
ques. Bàsicament, es tracta de tenir en compte, tal com va dir la professora Ma-
ría Bella Palomo Torres, de la Universitat de Màlaga, els tres conceptes bàsics
del disseny: el color, la tipografia i la imatge (Palomo, 2007). Hi ha altres va-
riables que s’han de tenir en compte, com l’estudi de la interfície (Scolari, 2004)
o de la immersivitat (Domínguez, 2007), noves tecnologies que semblava que
havien de revolucionar el ciberperiodisme i que, tot i que són importants i pro-
dueixen peces molt apreciables, no s’han estès tant com caldria suposar, com
ara el llenguatge Flash (Gago, 2007).

2. Un petit recorregut històric pel disseny periodístic a Internet

Sovint identifiquem Internet amb World Wide Web. Internet va ser creada
els anys seixanta com a xarxa militar, després es va tornar xarxa educativa i,
finalment, els anys noranta es va estendre per tot el món com a xarxa de co-
municació. Al començament, els protocols més estesos eren el correu electrò-
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nic (<mailto:>), encara avui el que més fan servir els internautes, l’FTP
(<ftp://>) i el Gopher (<gopher://), ara per ara en desús (Gillies, Cailliau,
2000). No va ser fins a la dècada dels noranta que es va concretar el somni de
l’hipertext, de Ted Nelson, inventor de la mateixa paraula, que mai no ha es-
tat capaç, fins ara, de posar en marxa el seu anunciat projecte Xanadú. En can-
vi, un científic del CERN, el britànic Tim Berners-Lee (Berners-Lee, Fischet-
ti, 1999), va oferir al món el llenguatge HTML (hypertext markup language,
és a dir, llenguatge de marques d’hipertext). Es tracta d’una versió de l’hiper-
text molt reduïda, que ha rebut moltes crítiques, per exemple, del mateix Ted
Nelson, amb un sistema d’enllaços unidireccional, però que juntament amb el
protocol TCP/IP en què es basa Internet ha produït la més gran revolució co-
municativa dels nostres dies. El llenguatge HTML, estàtic, s’ha desenvolupat
en llenguatges més dinàmics, com ara l’XML, fins al punt de poder parlar de
periodisme en base de dades, com fa, seguint Lev Manovich, el professor
Elias Machado (Machado, 2006). 

La World Wide Web basada en el llenguatge HTML és, però, molt limitada
quant a disseny. Tim Berners-Lee era físic en aquells moments al CERN, i la
seva invenció estava enfocada a la difusió del coneixement científic, no perio-
dístic. Per tant, no estava preocupat per qüestions com el color, la tipografia, les
columnes o les imatges. Per això, les primeres pàgines web mostren un aspec-
te visual pobre, basat en el text, amb unes poques mides de lletra (fig. 1).

Els primers periòdics (encara no diaris) de la World Wide Web també presen-
ten un disseny pobre. El primer és el Palo Alto Weekly, de 1994 (fig. 2).
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FIGURA 1. La primera pàgina web de la història.
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FIGURA 2. Palo Alto Weekly, 19 de gener de 1994.

FIGURA 3. Electronic Telegraph, 1994.
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Molt aviat les empreses periodístiques, des de feia una dècada preocupades
per la possible substitució del paper per altres mitjans (Smith, 1980), van trac-
tar de situar-se a la Web. Al Regne Unit, un dels primers és l’Electronic Tele-
graph, versió del Daily Telegraph, l’any 1994 (fig. 3). 

Un any després, neixen a Catalunya els primers diaris digitals: l’Avui, La
Vanguardia i El Periódico de Catalunya ofereixen les seves edicions digitals
l’any 1995. El Periódico enceta un ambiciós programa de recerca amb altres
empreses europees per fer realitat un projecte que ni tan sols Roger Fidler ha-
via estat capaç de dur a terme: una tauleta (llibre) digital per llegir diaris. El pro-
jecte es deia NewsPad. No només es va investigar la part tecnològica; un equip
dirigit per Mario Santinoli va treballar a El Periódico de Catalunya les qües-
tions de disseny. El projecte, però, no va arribar a ser comercialitzat, ara que es
parla d’un retorn a un disseny molt més pla i estàtic amb l’emergència de dis-
positius com el Kindle d’Amazon o els llibres electrònics basats en l’e-paper
d’iLiad o Sony. Diaris com El Segre o Diario de Navarra han fet alguna recer-
ca en aquest sentit durant l’any 2008 (fig. 4).

Tota la primera època dels diaris digitals és més aviat una transposició dels
continguts del diari imprès, una etapa d’experimentació que va des del 1995 fins
al 2000. La definició de les pantalles, molt més baixa que ara, determina en part
també l’aspecte dels diaris digitals. Es pot dir que no hi ha una maquetació co-
muna (Salaverría i Sancho, 2007: 212). Un cas curiós, si més no, és el de la pri-
mera versió d’El País a Internet, aleshores El País Digital, popularment cone-
guda com l’aranya (fig. 5). 

Molt d’hora desapareixen també recursos com els marcs, les manxetes exa-
gerades o l’excés de blancs. Tot i així, normalment el disseny dels diaris digi-
tals imita el dels diaris en paper, amb un aspecte molt vertical (es tracta d’un
disseny que obliga l’usuari a desplaçar-se fent servir l’scroll al llarg de la pàgi-
na inicial) i dividit en tres parts: a l’esquerra del lector, una columna amb les
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FIGURA 4. Roger Fidler mostra el flat panel que mai no es va comercialitzar. A la dreta, el pro-
totip del NewsPad.
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seccions; al mig —la part més ampla de la pàgina— la informació, i a la dreta,
els serveis. És el model conegut com trident (fig. 6). 

Els mitjans digitals es defineixen i s’homogeneïtzen cap a l’any 2000-2001.
El disseny en HTML es completa amb els fulls en cascada (CSS, cascade style
sheets) i comença aleshores a separar-se el contingut i l’aspecte extern, la pre-
sentació de la informació. S’estableix la concepció del diari com a base de da-
des i l’arquitectura de la informació es fa més complexa. Tot i que els mitjans
continuen concebent l’edició digital com a «germana petita» de l’edició impre-
sa, ja no es tracta només d’una mera reproducció dels continguts del diari en pa-
per. És una època, segons diu el professor de la Universitat de Navarra Francis-
co Sancho (Salaverría i Sancho, 2007: 220), paradoxal: els diaris digitals i
impresos s’assemblen cada vegada menys, i alhora els diaris digitals s’assem-
blen entre ells cada vegada més. És el naixement de les primeres convencions
de disseny gràfic periodístic digital.

Ara bé, els diaris no deixen de pensar en dues dimensions. El 2001 s’estenen
les versions dels diaris en PDF, fórmula que ja havia assajat amb un cert èxit El
Periódico de Catalunya. També comencen a estendre’s les seccions normalment
anomenades «especials», és a dir, reportatges multimèdia. Fins i tot es produeix
una clara experimentació que després, sorprenentment, es deixa a banda. Un
exemple clar en seria l’època a la xarxa de l’EP3.com d’El País (fig. 7).
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FIGURA 5. La primera portada d’El País a la xarxa.
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L’època actual del disseny periodístic a la xarxa comença el 2005 i es conso-
lida clarament el 2007, quan desapareix el menú de l’esquerra del lector i, en
general, se simplifica l’aspecte de la pàgina inicial dels diaris digitals. Les raons
d’aquest redisseny general, del qual se’n pot considerar pioner el diari argentí
Clarín.com, serien:

1. L’augment de definició de les pantalles dels ordinadors, que fa que les no-
tícies rebin una amplària més gran.

2. La jerarquia per seccions, molt deutora de la tradició impresa, es replante-
ja: una notícia digital pot estar classificada en més d’una secció. Les informa-
cions apunten cada vegada més, mitjançant els hiperenllaços, a altres infor-
macions, que també poden estar classificades en seccions diferents. Per tant, en
moltes redaccions es considera innecessari reproduir el menú de seccions en to-
tes les pàgines que componen un lloc web.
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FIGURA 6. La Vanguardia Digital, 1998.
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3. S’ha comprovat que sovint l’internauta no feia servir el menú per seccions,
sinó que feia un recorregut per les diverses informacions de la pàgina inicial i
després aprofundia en aquelles que realment l’interessaven.

4. Finalment, és clar que l’internauta no arriba a la informació volguda mit-
jançant la portada, és a dir, el primer nivell hipertextual, sinó a partir d’enllaços
recomanats per altres internautes, enllaços d’altres notícies del mateix mitjà o
arran de cerques en cercadors.

Hauríem d’afegir-hi una altra característica molt clara: el 2004 els cibermit-
jans es trobaven a una cruïlla complicada: «La audiencia de los gráficos no era
la esperada y había importantes movimientos en Internet que parecían indicar
que las cosas estaban cambiando [...]. Con una Internet mucho más extendida
entre la población, y la veloz implantación de velocidades ADSL en el merca-
do doméstico de la conectividad, con unos usuarios que comenzaban a ser ve-
teranos y con unas webs más ligeras, dimensionadas y centradas en el conteni-
do y el usuario, se vio claramente que estábamos en una nueva etapa» (Gago,
2007: 123). L’espectacularitat de les informacions dissenyades amb Flash va
deixar lloc a la nounascuda Web 2.0.
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FIGURA 7. EP3.com, producte experimental de Prisacom.
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Altrament dit, i seguint els professors navarresos Salaverría i Sancho, les ca-
racterístiques actuals del disseny són:

1. Disseny fet per a pantalles de 1.024 píxels.
2. Desaparició de la barra lateral de navegació i substitució per una barra su-

perior de seccions (fig. 8).
3. Aparició decidida del llenguatge multimèdia, sobretot dels vídeos des de

l’any 2006, quan es popularitza el format gràcies a YouTube (fig. 9).
4. Augment progressiu de la possibilitat que els lectors comentin les notícies.
5. Aposta pels blocs i, en general, pels serveis de la Web 2.0.
6. Multiplicació d’elements de referència i datació.
7. Extensió del costum d’incloure enllaços dins del text de les informacions.
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FIGURA 8. Exemple de barra superior de seccions.

FIGURA 9. Exemple de vídeo dins d’una notícia (El Periódico de Catalunya).
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3. Estudi de les característiques del disseny periodístic a Internet

3.1. El color

La percepció i el significat del color és diferent segons els individus i les con-
vencions culturals. El color dóna informació, no és només una qüestió estètica.
Les webs informatives han sofert els darrers anys un procés clar d’estandardit-
zació: oblidat definitivament el fons gris que sortia per defecte en aquelles pri-
merenques pàgines web de 1995, i que curiosament és el to de l’e-paper, el fons
acostuma a ser blanc, amb tipografia fosca (negra o gris fosca), buscant el ma-
teix contrast de les pàgines impreses. Normalment, els diaris digitals fan servir
un tercer color complementari per a, per exemple, la manxeta. 

A aquest primer nivell de subjectivitat s’hi afegeix un segon més tècnic, el de
les preferències de brillantor i contrast de les pantalles que l’usuari fa servir i
que modifica la percepció final dels colors. Per tant, han acabat també els temps
en què les pàgines web semblaven un catàleg de colors: la sobrietat és avui la
regla. Normalment, per evitar les distorsions causades pels monitors, es fan ser-
vir colors primaris, i la paleta es redueix a tres: blanc, negre (o gris fosc) per a
la tipografia i un tercer que acostuma a ser de la gamma del vermell o el blau.
Aquest últim, segons assegura la professora Bella Palomo (Palomo, 2007),
acostuma a ser el més segur. És el cas de, per exemple, La Vanguardia.es, amb
la seva manxeta i títols en blau. L’Avui.cat prefereix el vermell i El Periódico
combina el vermell de la seva edició en castellà (El Periódico.com) i el blau de
l’edició en català (El Periódico.cat).

Hi ha una altra possibilitat: la personalització de les manxetes i la combina-
ció de colors. De moment, són pocs el mitjans que l’ofereixen. Un d’ells és El
País.com (fig. 10).

Pel que fa a les fotos, l’absoluta majoria de les que apareixen als diaris digi-
tals són en color. De fet, diaris com El País, que es resistien a incorporar el co-
lor a les fotografies del seu producte imprès, van decidir-se des de l’inici de la
seva edició digital per les imatges en color (moltes vegades, eren les mateixes
que s’imprimien en blanc i negre en l’edició en paper). Les imatges que ens apa-
reixen a la pantalla de l’ordinador es generen a partir de la combinació dels tres
colors bàsics: vermell, verd i groc (RGB, red, green, blue). La paleta cromàtica
s’identifica en el llenguatge HTML amb un codi hexadecimal. La paleta més se-
gura té 216 colors, per evitar així errors en la visualització posterior en segons
quins monitors.

Una altra tendència molt clara és la moderació en l’ús de línies negres, tant co-
rondells com filets. La reducció del nombre de columnes n’és una de les causes.
Les columnes, en termes de llenguatge HTML, són taules invisibles. L’espai en-
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tre columnes, és a dir, entre quadres de la taula —espai que a vegades rep el nom
castellà de medianil en els programes informàtics moderns, a mena de metàfora—
acostuma a estar en blanc, és a dir, normalment es presenten com a corondell cec
o en forma de corondell gris, com ara el cas d’El País.com, que també fa servir fi-
lets de la mateixa amplària i color, La Vanguardia.es i El Periódico (fig. 11). 

L’Avui.cat, en canvi, ha optat per fer-los servir a vegades, i, en el cas dels fi-
lets, amb amplàries diverses (fig. 12).

FIGURA 10. Personalització de color i manxeta: El País.com.
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La tendència seria la desaparició de les línies negres, perquè la seva funció
divisòria a la pàgina impresa no és tan òbvia a la pàgina digital i perquè, com
que els textos estan necessàriament alineats a l’esquerra (les possibilitats limi-
tades del llenguatge HTML impedeixen la justificació dels textos, i els textos
centrats o justificats a la dreta es llegeixen pitjor; només es reserven per a su-
maris, per exemple), l’espai que deixen a la banda dreta ja fa aquesta funció. Per
això també han desaparegut les línies que emmarcaven les fotos (fig. 13 i 14). 

El color del text ofereix algunes possibilitats més que a la pàgina impresa del
diari, on normalment tot el text és negre. S’ha de tenir en compte la funció infor-
mativa dels enllaços, i també que els titulars acostumen a ser enllaços alhora. El
text del cos de la informació sol ser negre o gris fosc. El color dels enllaços va-
ria segons hagin estat visitats o no —sempre dins de la mateixa tonalitat, és clar,
normalment més apagada en el cas dels enllaços consultats—, i és habitualment
el tercer color triat per a la pàgina web, molt sovint el blau. I varia també, segons
les preferències, la possibilitat que estigui o no subratllat o, més normalment,
que només aparegui així quan s’hi passa el cursor per sobre (fig. 15).
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FIGURA 11. Filets i corondells a El País.com.
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FIGURA 12. Usos diversos dels filets a l’Avui.cat.
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FIGURA 14. Ús de sumaris a una entrevista de La Vanguardia.es.

FIGURA 13. Un disseny sense corondells i amb línies blanques entre paràgrafs: Chicago Tribune.com.
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FIGURA 15. Exemple d’enllaç subratllat en passar el cursor per sobre (El Periódico.cat).
Aquest diari fa servir la negreta als titulars.

3.2. La tipografia

Els límits del llenguatge HTML afecten també la tipografia. A la pantalla,
l’aparença no sempre es pot controlar totalment, de manera que el que veuen els
diferents receptors depèn del seu aparell i la seva configuració. Això, pel que fa
a la tipografia, afecta el mateix tipus de lletra que es visualitza i altres aspectes,
com ara l’interlineat. La mateixa mida de la lletra pot variar segons el sistema
operatiu o la plataforma: els Mac d’Apple acostumen a presentar les lletres més
petites que els PC; això sense comptar amb altres plataformes possibles de vi-
sualització del producte digital, com ara les PDA, l’iPhone o altres telèfons mò-
bils.

La tria de tipus de lletra es redueix més aviat a dos: sans serif o amb serif.
Presentem aquí una taula amb els tipus de lletra més habituals, repartits entre
aquestes dues famílies:

TAULA 1. Tipus de lletra més habituals

Amb serif Sans serif 

Arial, Arial Narrow, Arial Rounded MT
Bold, Century Gothic, Chicago, Helvetica,
Geneva, Impact, Monaco, MS Sans Serif,
Tahoma, Trebuchet MS i Verdana

Book Antiqua, Bookman Old Style, Courier,
Courier New, Century Schoolbook, Gara-
mond, Georgia, MS Serif, New York, Times,
Times New Roman i Palatino
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Una manera de poder ampliar una mica les possibilitats de tria de tipus de lle-
tra és fer servir fulls en cascada (CSS), que permeten combinar la informació
de diverses fonts. Una altra, naturalment, és convertir les lletres en imatges. És
el recurs que es fa servir en totes les manxetes, sobretot quan es volen fer ser-
vir signes o tipografies no habituals (fig. 16).

Tret de les manxetes, que en molts casos segueixen els patrons de les edicions
impreses (per exemple, la tipografia gòtica de Le Monde o The New York Times),
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FIGURA 16. Utilització a les manxetes de diversos recursos tipogràfics impossibles d’aconseguir
amb l’HTML: signes poc habituals (la creu de l’Avui, la bola del món d’El Mundo), figures de
fons (el rombe del Libération) o tipografies gòtiques (Le Monde, The New York Times).

FIGURA 17. Canvis en la tipografia de la manxeta: Chicago Tribune i Chicago Tribune.com.
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s’ha imposat la senzillesa. Fins i tot, en molts casos la tipografia de les manxe-
tes de les edicions impreses i de les digitals és molt diferent. Un cas paradigmà-
tic n’és el Chicago Tribune, que a la seva edició a la xarxa s’estima més oferir
una tipografia de pal sec que no pas la clàssica gòtica, tot i que la manté, com
a símbol de reconeixement gràfic, en gris a la part superior de la manxeta digi-
tal (fig. 17).

En tot cas, s’eviten efectes (dissolució o parpelleig de textos, que fins i tot
són un tag HTML) i l’ús de cursives i subratllats, que dificulten la llegibilitat, o
majúscules, tot i que alguns diaris estatunidencs les fan servir per influència del
mitjà imprès. El subratllat es limita normalment als enllaços, i moltes vegades,
com ja hem vist (el cas dels titulars és paradigmàtic), només s’activa en passar-
hi el cursor per sobre. Les negretes es dosifiquen, a vegades per emfasitzar de-
terminades paraules. Naturalment, tampoc no es fan servir les caplletres, que a
més a més presentarien dificultats d’adaptació al disseny HTML.

Pel que fa al cos de lletra, encara que sigui recomanable 12 punts o superior,
normalment s’empra un cos més petit. Mitjans com El País.com o La Vanguar-
dia.es donen al lector la possibilitat de triar la mida de lletra (fig. 18).

Normalment, es prefereixen les lletres de pal sec tant per a titulars com per a
textos. És el cas dels tres diaris catalans que estem esmentant (La Vanguar-
dia.es, El Periódico.cat i Avui.cat), del diari electrònic Vilaweb i de les webs de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, entre d’altres. Una excepció en se-
ria l’e-noticies.cat, que fa servir lletra amb serif tant als titulars com al cos dels
textos i, fora de Catalunya, El País.com (fig. 19).

D’altra banda, l’estudi Eyetracking Medios España (http://www.alt64.com
/extras/Eyetracking_Media_Espana.pdf) de 2005 va aportar algunes conclu-
sions sobre els diferents factors estètics; a part de l’interès propi de la matèria
de la notícia, la seva aparença també influeix: una tercera part dels lectors no-
més llegeix les entradetes i les preferides són aquelles de mida més semblant als
titulars (Palomo, 2007: 166).

39

FIGURA 18. Possibilitat d’ampliar o de reduir el cos de lletra.

02_Article.qxp  18/3/10  17:53  Página 39



PERIODÍSTICA Núm. 12

40

4. Conclusió

Hi ha diferents maneres d’estudiar les característiques que hem esmentat, i
d’altres que també afecten el disseny gràfic dels mitjans digitals. Segons Yusef
Hassan Montero, de la Universitat de Granada, «actualment s’està produint un
altre canvi en la relació mitjans-web, que afecta tant la mentalitat com l’actitud
que requereix aquest últim», ja que els usuaris «són éssers actius i no només vo-
len consumir continguts, sinó també emmagatzemar, generar, compartir i opi-
nar» (Hassan, 2007: 131). Per això, el disseny està centrat en l’usuari i les me-
todologies més habituals són de tipus experimental (Krug, 2001).

Hi ha un altre mètode d’avaluació de l’usabilitat que no demana la participa-
ció de l’usuari: el mètode d’inspecció. Un nombre d’usuaris experts, que nor-
malment és de tres a cinc, inspecciona el disseny de forma independent per ava-
luar-lo i per trobar-hi possibles defectes. 

El que proposem, llavors, és una heurística basada en les recomanacions de
la professora María Bella Palomo (Palomo, 2007), qui es basa alhora en les ei-
nes utilitzades per altres investigadors. Com a eina senzilla, proposem una tau-
la per comprovar el grau de compliment de cadascuna de les característiques
examinades. Aplicada a diferents mitjans de comunicació digitals, es pot fer
així una ràpida comparació, tal com van fer Mariage i Vanderdonckt (2000), de-
mostrant en el seu cas la utilitat del mètode heurístic en l’avaluació comparati-
va de cinc diaris digitals.

FIGURA 19. Ús del tipus de lletra Georgia (amb serif).
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Proposta d’avaluació heurística

Qüestió Recomanació Grau 
de compliment

El color de fons permet la llegibilitat de textos i imatges?
[Normalment, es produeix una estandardització de les
webs informatives i el fons és blanc.]

El color de fons produeix sorpresa? Dificulta la sorpresa
la llegibilitat del missatge?

Quina reacció produeix el color de fons? [S’ha de tenir en
compte que els colors càlids transmeten proximitat, però
també poden excitar; i els colors freds transmeten serietat,
relaxació, però també distància.]

Es produeix una sobrecàrrega d’elements gràfics? 

Es tracta de veure si es fan servir colors complementaris
per al text i el fons, o si es busca el contrast fent servir, per
exemple, colors separats per dos o tres tons. També s’ha
de comprovar si, imprimint la pàgina web en blanc i ne-
gre, se’n manté la llegibilitat.

S’ha de tenir en compte la connotació dels diferents co-
lors.

Es consideren necessaris o dificulten la lectura?

N’hi ha? Es considera necessari o dificulta la lectura?

El lector distingeix els enllaços o ha d’endevinar-los?

Si no se’n fa, la navegació és confusa?

S’ha de valorar sobretot en termes d’usabilitat i accessibi-
litat; tot i que siguin redundants, són importants per a les
persones amb deficiències visuals.

Normalment ho és; hi ha casos, com ara Google, en què a
vegades canvien l’aspecte de la capçalera.

Els titulars, quan són enllaços, es presenten subratllats?
Se subratllen quan es passa el cursor per sobre? Normal-
ment es considera que la segona opció facilita la lectura
perquè proposa un disseny més «net».

Color de fons

Sorpresa en l’ús 
del color de fons

Color de fons
càlid/fred

Sobrecàrrega
d’elements gràfics

Contrast entre text
i fons

Quin és el color
predominant de la
web examinada?

Filets i corondells

Contorn 
de les imatges

Distinció
enllaços/text

Distinció enllaços
visitats / no 
visitats

Existeixen altres
indicadors dels
enllaços, com ara
els subratllats?

Capçalera estàtica

Titulars subratllats
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Proposta d’avaluació heurística (Continuació)

Qüestió Recomanació Grau 
de compliment

Normalment es considera que l’existència d’elements su-
bratllats és confusa per al lector.

Els enllaços són propers entre ells? Si és així, això dificul-
ta la lectura, provoca confusió?

La tipografia seleccionada és de 12 punts o més, o és am-
pliable? Presenta un grossor adequat? En definitiva, la ti-
pografia no ha de ser petita ni prima.

L’alineació més usada és a l’esquerra; qualsevol altra dis-
minueix la llegibilitat.

La pàgina web dóna sensació de fluïdesa?

Quina és la llegibilitat de la font utilitzada?

Hi ha contrast tipogràfic? Es considera que jerarquitza les
zones d’interès des del punt de vista conceptual, ja que el
lector centra la seva mirada en les lletres més grans.

Si es fa servir la infografia, es considera de lectura clara?

La tendència és l’ús del vídeo, tot i que a vegades fa més
lenta la navegació.1

Quin és el percentatge d’informacions que porten fotogra-
fies? En tot cas, és recomanable que no sigui més d’una
per cada notícia.

Les imatges es descarreguen ràpidament? Normalment es
considera que les imatges haurien de ser de més o menys
12 KB.

Es tracta d’imatges presentades en un format estàndard
(JPG i GIF)?

Es considera que resten serietat als continguts.

Donen un protagonisme més gran a les imatges.

Hi ha textos
subratllats tot i que
no són enllaços

Proximitat 
dels enllaços

Llegibilitat 
de la tipografia

Alineació del text

Ús adient 
dels blancs

Llegibilitat: sans
serif o amb serif

Contrast tipogràfic
dins d’una mateixa
pàgina

Ús de la infografia

Presència 
de vídeo

Ús de la 
fotografia

Pes de les 
imatges

Format 
de les imatges

GIF animats

Galeries
fotogràfiques
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