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ENUNCIAT DE L’EXERCICI
Crear un layout a partir de recursos que podem trobar a internet, i posteriorment publicar
l’html que generarem
1. Aconseguir els recursos necessàris
Imatges: https://unsplash.com/
https://stocksnap.io/
Fonts: http://www.fontsquirrel.com/fonts/source-sans-pro
http://www.fontsquirrel.com/fonts/source-serif-pro
Podem aconseguir text fals de http://llipsum.com
2. Crea una gama de colors que definiran l’estil general del nostre web,
a partir d’una imatge:
https://color.adobe.com/create/color-wheel/
https://coolors.co

3. Preparar el document: Crear
document nou, de 1400x3564px.
Afegir guies verticals (Ver/Nueva
guía) a 100,200,500,550,700,8
50,900,1200 i 1300px.
Crear mostres de color noves
a partir dels colors escollits
anteriorment.

4. A partir d’una guia horitzontal a 130px, començar a
crear el menu de navegació, amb eina Texto i Rectángulo,
fent servir els colors que hem obtingut i les fonts instalades.
Si fes falta, alinear les diferents capes de text.

Detall del botó del cercador, molt important a una
tenda online

6. Per donar més contrast al tex que afegirem,
podem crear una capa de relleno degradado
(de transparent a #00000, per ex) i afegir-la a la
màscara de retall, intentant que afecti al 50% de
la imatge.

7. Afegim el text de la capçalera,
amb el text que ens interessi, font
Source Sans Pro (Black) a un tamany
de 70px i 160 de tracking. Pel
següent subtítol, podem fer servir
la font Source Serif Pro (Regular) a
28px

5. Per afegir la
imatge principal del
lloc, podem crear
un rectangle (eina
Rectángulo), de
1400px per 700px.
Una vegada
colocada la imatge,
presionant alt entre
les dues capes
podem crear una
màscara de retall
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9. Imatges de producte de la primera
secció: Que tinguin força i que cridin
l’atenció. Podem fer servir el mateix
procés anterior de la màscara de retall.

8. Capçalera per captar l’atenció de
l’usuari (Source Sans Pro (Semibold)
24px i #282723) amb una petita
descripció (16px Source Serif Pro
(Regular) i en aquest cas color
#adadad)

Source Serif Pro pel text
dels productes, i colors en la
mateixa gama utilitzada.

11. Per la segona secció de
productes, els “Productes
populars“, podem duplicar la
secció anterior i substituir les
imatges.

10. Coloquem la resta dels productes
de la primera secció, la de “Novetats”,
fent servir les guies de base de l’inici.

12. Secció “d’últimes noticies
del blog”: La podem separar
amb una pastilla de color
(#fbfafa) de la resta de les
seccions, duplicant el títol
i descripció de les altres
seccions.

13. Les entrades del blog tindran una jerarquia visual molt neta, com la web en general. Necessitarem el títol de cada entrada,
la data i un petit resum de l’entrada. Es important anar comprarant les mides de cada secció, per decidir quina importància li
donem a cadascuna d’elles.
Duplicant les entrades tindrem la seccio finalitzada.
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14. La següent secció es un formulari per, després de visualitzar el productes, encoratjar als
usuaris a subscriure’. El color de fons de la pastilla, en aquest cas és el #282723.
Un petit missatge per explicar les raons per subscriure’s i el botó d’enviar.

15. Per acabar ja només resta el tancament de la
pàgina, on posarem informació com Pàgines clau del
web, Info de contacte, Suport pel client, Normativa
legal...
Podem duplicar de nou les caixes i text, colocant-les
de manera alineada i equilibrada.
Es pot posar una línea per tancar, de copyright.

16. La segona part de l’exercici constará en crear els sectors a la pàgina
perpoder optimitzar les imatges individualment i codificar els botons si fos
necessàri.
Finalment, podrem publicar els arxius resultants al servidor remot, fent servir
alguna eina FTP (per ex, Fireftp)
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