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Ola, xente! 👋 

● O meu nome: Nora

● A miña profesión: Deseñadora UX/UI

● O meu proxecto: noradriana.design



Isto de que vai?





A identidade corporativa do proxecto

Identidades gráficas que só existen para a 
excelencia e non miran polas aplicacións.







O tempo de carga da páxina

O conto aquí é ir a fume de carozo.





Os textos 

Todo o que temos que dicir é importantísimo, 
interesantísimo e imprescindibilísimo





O posicionamento en buscadores

Non importa a impresión que deas: 
o importante é que te vexan.





O sistema de deseño

A solución a todos os problemas ven sendo a 
homoxeneidade suprema e absoluta.



O sistema de deseño

A solución a todos os problemas ven sendo a 
homoxeneidade suprema e absoluta.





As ferramentas

Cando pasas de profesional dunha disciplina 
a fervente devoto dun software.





Como evitar este 
“disciplinacentrismo”?



Preguntalle ás outras disciplinas 
e confía no equipo

Analiza como lles afecta o teu traballo 
e como che afecta a ti o seu.

E se non confías… muda.



Escoita e sé humilde

Comprende que ti sabes moito do teu, 
pero o resto saben máis ca ti do seu. 

Non esteas sempre a esperar para falar ti.



A noiva na voda e o morto no funeral

Ningunha disciplina é máis nin menos ca outra. 
Todas teñen a súa función e son igual de 

prescindibles segundo o tempo e os recursos.



Datos, datos, que é o que lles f*de

Confía nos datos 
e no que demandan os usuarios*

*Os teus colegas, parella ou compañeiros de profesión no son os usuarios



Os obxectivos son a Biblia do proxecto

Antes sequera de pensar no que farás ti, 
que che queden ben claros 

os obxectivos REAIS do proxecto.



Acouga, non é persoal

Isto vai de solucións, páxinas web e, 
no mellor dos casos, diñeiro.



Moitas grazas 😄
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