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0.
QUÈ ÉS EL DOCUMENT DE QUALITAT?
Una de les obsessions de Can Antaviana és

El fet d’analitzar aquests aspectes per

Per tal de donar-vos més inputs sobre la

la qualitat en la seva feina. Per això, quan

comprovar la tasca que Antaviana ha

qualitat del projecte desenvolupat,

enllestim un projecte, us fem arribar aquest

desenvolupat en el vostre projecte té

comparem sempre que és possible

document.

també l’objectiu de posar en valor la nostra

cadascun dels paràmetres amb altres

feina i deixar constància que el projecte

empreses del vostre sector o institucions

s’ha abordat amb les màximes garanties

similars (tasca que també podeu realitzar

de qualitat des de diversos punts de vista,

vosaltres mateixos amb les webs que

com ara el llenguatge de programació, la

creieu convenient).

A través de l’avaluació d’alguns aspectes
clau en el procés de creació d’un lloc web,
aquest document de qualitat vol
demostrar-vos d’una manera pedagògica
que el vostre projecte ha estat realitzat
amb els màxims paràmetres de qualitat.
De fet, un lloc web és molt més que allò
que es veu a través de la pantalla d’un
dispositiu. Fins i tot dues webs que tenen
un aspecte similar amaguen un seguit
d’elements que les diferencien
completament.

navegabilitat, l’accessibilitat i altres de vital
importància com el temps de càrrega del
web, l’optimització d’imatges, l’òptima
visualització en qualsevol tipus de
dispositiu mòbil, o la no presència
d’enllaços trencats.

Moltes gràcies de nou per la vostra
confiança

1.
COMPROVACIÓ D’ENLLAÇOS TRENCATS

1.1.

Un dels factors que poden afectar

Tenir una certa quantitat de vincles

Per què?

negativament el posicionament SEO d’un

trencats no només afecta el vostre

lloc web és tenir enllaços trencats. S’entén

posicionament i la vostra reputació als

per enllaços trencats aquells vincles que no

cercadors, sinó que també genera una

mostren el contingut sinó que generen un

experiència d’usuari negativa: si un usuari

error 404: contingut no trobat.

navega per un web ple de vincles trencats

Sigui quina sigui la causa d’aquest tipus
d’errors, per als motors de cerca mostrar
vincles trencats en una pàgina web suposa
un senyal que el contingut és de baixa

que l’impedeixen de completar la tasca que
ha vingut a fer o a trobar la informació que
cerca, canviarà de seguida a un altre web
que li generi més confiança.

qualitat, és a dir, de poca utilitat per a

A Google aquesta web alternativa és

l’usuari.

només a un clic, i pot ser un dels vostres

En qualsevol cas, els robots que indexen
els continguts (anomenats crawlers) deixen
d’explorar un lloc web quan troben algun
vincle trencat i passen al següent.

competidors.

1.
COMPROVACIÓ D’ENLLAÇOS TRENCATS

1.2.
Eina de comprovació

Link Checker
https://validator.w3.org/checklink
Aquesta eina és un servei del W3C (World
Wide Web Consortium) que permet avaluar
la validesa de les pàgines web, que estan
programades amb llenguatges com
(X)HTML, CSS i altres. Aquests llenguatges
tenen unes especificacions tècniques
definides que inclouen una gramàtica i un
vocabulari formals que poden ser llegits
per una màquina.
La validació és l’acte de comprovar si un
document o bé tot un lloc web conté algun
error, entre els quals s’hi compten els
enllaços trencats.

1.
COMPROVACIÓ D’ENLLAÇOS TRENCATS

1.3.
Resultat al vostre lloc
web

2.
TEST DE VELOCITAT DE CÀRREGA · Google

2.1.

La velocitat de càrrega d’una pàgina web

Tot i que aquesta velocitat depèn en part

Per què?

és un dels factors que Google té més en

del servidor que hostatgi el web, hi ha

compte per a establir l’ordre en els seus

moltes bones pràctiques que ens poden

resultats de cerca.

ajudar a optimitzar-la i, per tant, obtenir un

Per velocitat de càrrega entenem el temps

millor posicionament SEO.

que passa des de que feu clic en un

Google disposa d’una eina per mesurar

resultat de cerca o bé poseu una adreça

aquesta velocitat i suggereix mesures per

web al vostre navegador fins que s’han

com millorar el rendiment global d’un lloc

carregat tots els elements del web.

web.

2.
TEST DE VELOCITAT DE CÀRREGA · Google

2.2.
Eina de comprovació

Think With Google
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
Aquesta eina de Google permet identificar
la velocitat de càrrega d’un lloc web, el
temps de càrrega de pàgina completa, així
com si està adaptada correctament per a
dispositius mòbils. Com dèiem més amunt,
també suggereix propostes per millorar el
resultat. La puntuació d’aquest test va de 0
a 100, i es considera un bon resultat un
valor superior a 85. Google té en compte
aquesta puntuació per al seu rànquing de
resultats.

2.
TEST DE VELOCITAT DE CÀRREGA · Google

2.3.
Resultat al vostre lloc
web

2.
TEST DE VELOCITAT DE CÀRREGA · Google

2.4.
Resultat en altres
empreses del vostre
sector
http://www.csa.cat/

3.
TEST DE VELOCITAT DE CÀRREGA · WebPageTest

3.1.

Seguint amb comprovacions de la velocitat

Perquè cal tenir en compte que la major

Per què?

de càrrega d’una pàgina web, el

part dels usuaris d’Internet no acostumen a

WebPageTest permet analitzar altres

tenir prou paciència per esperar més de 5

factors complementaris a l’eina anterior de

segons que es carregui la nostra pàgina

Google i ofereix molta més informació.

web o blog.

Un test de velocitat de càrrega ens aporta
també dades que ens ajuden a millorar de
manera significativa l’experiència d’usuari
dels nostres visitants.

3.
TEST DE VELOCITAT DE CÀRREGA · WebPageTest

3.2.
Eina de comprovació

WebPageTest
http://www.webpagetest.org
Aquesta eina és un projecte de codi obert
que permet avaluar la velocitat de càrrega
d’un web. En aquest cas, s’utilitza l’Speed
Index com a eina de mesura, essent aquest
el temps mitjà en què es mostren les parts
visibles de la pàgina.
S'expressa en mil·lisegons i depèn de la
mida de la finestra d'observació. Com més
baix és aquest valor, més ràpida és la
càrrega de la plana i, per tant, estarà més
ben posicionada.

3.
TEST DE VELOCITAT DE CÀRREGA · WebPageTest

3.3.
Resultat al vostre lloc
web

4.
ESTÀNDARDS WEB

4.1.
Per què?

Alguns dels avantatges d’usar estàndards

• Un lloc web basat en estàndards és

web són:

compatible amb tots els navegadors

• Separar totalment el contingut (XHTML)
de la seva aparença (CSS) permet

A Can Antaviana treballem exclusivament
amb estàndards web. Els estàndards web
són un conjunt de recomanacions donades

actuals i ho serà en les seves versions
futures

transformar ràpidament un lloc web, sense

• És més fàcil de mantenir i d’actualitzar,

que sigui important si parlem d’una sola

perquè el codi és més senzill i entenedor.

plana o de milers

Desapareix, doncs, la dependència d’un sol
desenvolupador i de cap producte de

pel World Wide Web Consortium (W3C) i

• El fet de separar l’aparença del contingut

altres organitzacions internacionals sobre

permet que sigui necessari menys codi. Per

com cal crear i llegir les pàgines i els

tant, les pàgines necessiten menys ample

• Un lloc web basat en estàndards web és

documents web

de banda per carregar-se i es mostren més

més accessible per a persones amb

ràpidament als usuaris

discapacitat

sigui millor per a tothom, amb llocs web

• Les pàgines creades amb estàndards web

• L’ús d’eines de validació permet crear

més accessibles a més persones i que

vàlids són més rellevants i més

pàgines web ben formades

funcionin amb qualsevol dispositiu

entenedores per als motors de cerca com

L’objectiu que es persegueix és que el Web

ara Google i per tant, obtenen un millor
posicionament

programari tancat

4.
ESTÀNDARDS WEB

4.2.
Eina de comprovació

Markup Validation Servide, de l’W3C
https://validator.w3.org
És una eina del W3C que avalua la validesa
dels documents web programats en
llenguatges com HTML, XHTML, SMIL,
MathML, etc. La validació dels estàndards
ajuda decisivament, com hem vist, a
millorar i garantir la qualitat d’un lloc web.

4.
ESTÀNDARDS WEB

4.3.
Resultat al vostre lloc
web

4.
ESTÀNDARDS WEB

4.4.
Resultat en altres
empreses del vostre
sector
http://www.csa.cat/

5.
VISUALITZACIÓ EN NAVEGADORS I DISPOSITIUS
Per avaluar l’òptima visualització en
navegadors i en els dispositius mòbils, hem
fet una comprovació i les modificacions
necessàries perquè el vostre lloc web sigui
visible en:

• Explorer Edge
• Internet Explorer (versions 8, 9, 10 i 11)
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari
• Opera
• I en tauletes i mòbils en sistemes
operatius Android i iOS.
En tots els casos ens trobem amb una
òptima visualització del web.

