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A4.1 Síntesi del projecte 

InterDoc és un projecte de plataforma web que es vol constituir com a eina col·laborativa per a 

l’anàlisi, la producció i l’intercanvi del gènere documental interactiu i, en general, de la no 

ficció interactiva. 

Com a eina col·laborativa en línia, InterDOC pretén fomentar un doble intercanvi: d’una banda, 

facilitar la transmissió d’informació i coneixements útils tant a nivell educatiu, didàctic i/o 

lúdic, com per a la producció audiovisual i interactiva; i de l’altra, permetre un alt grau 

d’interactivitat i d’intercanvi entre els diferents interactors. 

La plataforma InterDOC es configura en dues grans àrees, una de visible i una de tancada. La 

part visible serà un observatori de la producció dels gèneres de la no ficció interactiva, amb un 

especial èmfasi en el gènere del documental interactiu. L’àrea tancada al públic en general es 

planteja com la primera xarxa social dedicada específicament al documental interactiu. 

Les aplicacions i els beneficis previsibles de la plataforma InterDOC van orientats als diversos 

actors i sectors de la creació i producció audiovisual interactiva de no ficció, de la recerca i 

formació universitàries en aquest àmbit i a les xarxes socials de la cultura, l’oci i 

l’entreteniment. 

A4.2 Disseny i fases 

InterDOC és un projecte multiplataforma que pensem desplegar seguint les següents fases de 

disseny i d’implementació: 

- Conceptualització teòrica, elaborada a partir de gairebé una dècada d’investigació 

(2003-2012) sobre el camp.  

- Plataforma web interactiva/observatori (2012): es realitzarà en dues fases: la primera 

abordarà la part teòrica i de conceptualització (2011) i la segona tota la investigació 

completa (2013). La idea és que la plataforma compti amb cinc espais independents o 

grans apartats, que són: gènere documental (1), mitjà digital (2), documental interactiu 

(3), directori (4) i recursos (5). 
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- Implementació per a dispositius mòbils (2012): Paral·lelament a la construcció de la 

web en versió escriptori, es preveu també ajustar els paràmetres per tal que funcioni per 

a tecnologia mòbil. Aquesta tasca requerirà un programador experimentat alhora en 

tasques de web clàssiques i de mòbil.  

- Documental interactiu (2013): durant aquesta fase, a partir dels materials preexistents a 

la plataforma web, es realitzarà un muntatge on s’alternarà una linealitat (on l’autor 

oferirà un possible itinerari) i un desplegament de recorreguts (on l’interactor haurà 

d’escollir en funció dels seus interessos).  

- Instal·lació interactiva (2013-2014): alguns dels recorreguts del documental interactiu 

poden ser traspassats a una instal·lació interactiva. Podria respondre a 3-6 històries amb 

aplicació de sensors de posició o altres (hipòtesi futura) 

 

A4.3 Aplicacions i beneficis del projecte 

Les aplicacions i les oportunitats d’expansió d’InterDOC es poden desplegar especialment en 

tres àmbits cada dia més íntimament vinculats: la investigació i la innovació, la docència i 

formació i la producció i distribució. A títol només indicatiu, podem suggerir que la seva 

disponibilitat podrà ser d’utilitat als següents beneficiaris: 

 

a) Grups de recerca nacionals, europeus i internacionals, que podrien aprofitar la 

plataforma com a observatori per obtenir documentació per aconseguir visibilitat 

i difusió. 

b) Programes de docència universitària i professional, que disposarien d’una 

plataforma de documentació i d’interacció per a les diferents tasques docents. 

c) Ofertes formatives de postgrau específiques com un màster interuniversitari on 

empreses del sector hi podrien estar vinculades. 

d) Iniciatives de creació i de producció: producció de prototips a través de la 

creació d’un laboratori interactiu i vinculació amb empreses del sector. 

e) Organització d’esdeveniments anuals o bianuals relacionats amb el 

desplegament del camp del documental interactiu i dels interactius de no ficció 

(festival, congrés, simposi, etc.). 
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A4.1 Imatges de la proposta gràfica de la interfície d’interDOC 

 

 

                          No ficció  +  Interacció   =   Doc Int    (Directori  +  Recursos) 

 

Teoria + Producció + Vídeos + Entrevistes + Pràctica + Dades +  Directori + Participació 

 

A4.4 Arquitectura de la informació 

A continuació es presenta l’estructuració conceptual del projecte a través de la seva arquitectura 

de la informació. S’ofereix un esquema general de les diferents seccions i subseccions de la 

plataforma (Figura A4.2), l’arbre de navegació (Figura A4.3), que conté un esquema gràfic de 

cada un dels cinc blocs principals, i esbossos d’interfície gràfica de la pàgina inicial, la 

presentació del projecte i un subnivell (Figures A4.4, A4.5 i A4.6). 

URL: http://inter-doc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inter-doc.org/
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A4.2 Esquema general de les diferents seccions i subseccions de la plataforma web 
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A4.3 Arbre de navegació de la plataforma InterDOC 

 

A4.4 Pàgina inicial 
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A4.5 Pàgina de presentació 

 

 

A4.6 Pàgina de subnivell 
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