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Introducció

faenio és una plataforma colaborativa que permet la comunica-
ció entre persones que volen oferir els seus serveis com a pro-

fessionals i persones que busquin cobrir una necessitat

QUÈ ÉS FAENIO?
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Introducció

• Alt nivell d’atur

• Eina per a millorar l’autoocupació

• Facilitar la comunicació entre professionals i els seus clients

• Necessitat personal d’una aplicació d’aquestes característiques

PER QUÈ FAENIO?
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Objectius

• Desenvolupar una aplicació que permeti publicar serveis 
• Produir un producte viable que doni resposta a un problema real
• Dissenyar un producte atractiu i usable
• Mostrar l’assoliment de l’aprenentatge del Grau Multimèdia

• Implementar cerques basades en la geolocalització dels usuaris
• Registrar-se via xarxes socials com Facebook o Twitter
• Utilitzar noves tecnologies de desenvolupament web no tractades al Grau 
• Crear una aplicació referent
• Desenvolupar una aplicació que s’adapti perfectament a un dispositiu mòbil

OBJECTIUS PRINCIPALS

OBJECTIUS SECUNDARIS
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Metodologia

S’ha escollit la metodologia en cascada basada en el diagrama de Gantt

METODOLOGIA EN CASCADA (CLÀSSICA)

Uns requisits definits des d’un inici previsiblement sense variació durant el cicle 
de vida del desenvolupament permeten una estimació de terminis més acurada

Orientació a la planificació: Més seguretat 3



Tecnologia utilitzada

Bootstrap és un framework CSS i Javascript que permet crear un disseny 
adaptatiu i agilitza el procés de maquetació

Amb CSS3 es defineixen els estils per a que s’ajustin als wireframes. És el 
llenguatge utilitzat en la presentació de documents HTML

HTML5 s’utilitza per al desenvolupament de pàgines d’internet. Es composa 
d’una serie d’etiquetes que el navegador interpreta i dóna forma en pantalla
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MAQUETACIÓ



Javascript és la tecnologia de base a nivell de comportament

AngularJS és un framework MVC del costat del client i permet fer més dinà-
mica una aplicació web, treballant amb HTML i CSS i llibreries de tercers

jQuery és una llibreria que permet seleccionar facilment elements del DOM 
per a manipular-los, gestionar esdeveniments, crear animacions,...
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Tecnologia utilitzada
COMPORTAMENT



Javascript és la tecnologia de base de les emprades a nivell de servidor

Node.js és un entorn en temps d’execució per a la capa del servidor basat en 
ECMAScript i en una arquitectura orientada a esdeveniments

Express.js és una infraestructura d’aplicacions web NODE.JS mínima i flexi-
ble que proporciona un conjunt sòlid de característiques per a les aplicacions

MongoDB (de l’anglès “humongous”, que vol dir enorme) és un sistema de 
base de dades NoSQL orientat a documents 4

Tecnologia utilitzada
BACKEND



Heroku és el servidor al núvol en el que s’ha implementat l’aplicació i que su-
porta, entre altres, NodeJS i MongoDB

MongoLab és el servidor remot de base de dades al núvol que allotja bases 
de dades de MongoDB i que forma part del conjunt d’eines de Heroku

Git és un sistema de control de versions que, per altra banda, és indispensa-
ble per a poder realitzar el desplegament a Heroku
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Tecnologia utilitzada
DESPLEGAMENT



Base de dades

5
La capa de persistència és una base de dades no relacional (NoSQL). 
Es desa la informació en una estructura de col·leccions de documents JSON
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Casos d’us

Qualsevol usuari de l’aplicació pot publicar una oferta de servei o pot demandar 
els serveis d’un altre usuari: un usuari pot ser alhora client o proveïdor.



Prototips
BAIXA RESOLUCIÓ (WIREFRAMES) ALTA RESOLUCIÓ (MOCKUPS)

• Estructura dels elements
• Disseny d’usabilitat
• Disseny de navegació

• Disseny de logotips
• Definició de la imatge gràfica
• Disseny tipogràfic
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Producte final
PÀGINA D’INICI
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Producte final

REGISTRE (1. GENERAL) REGISTRE (2. AMB E-MAIL)
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Producte final

INICI DE SESSIÓ MENÚ D’USUARI
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Producte final
PERFIL D’USUARI
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Producte final
DETALL DE SERVEI
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Producte final
LLISTAT DE RESULTATS



Producte final
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CONVERSA ENTRE DOS USUARIS



8

Producte final
ELS MEUS MISSATGES

VALORAR UN SERVEI



Micro-pla d’empresa

faenio és una plataforma gratuïta que serveix d’aparador per a que persones que 
vulguin treure rendiment econòmic d’alguna habilitat publiquin anuncis oferint els 
seus serveis i serveix com a catàleg de professionals a aquelles persones que 
necessitin una ajuda

Hi ha altres aplicacions per cercar feina, 
però cap que segueixi el concepte de 
“catàleg de professionals”

RESUM COMERCIAL

COMPETENCIA
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DAFO

Marca nova
Poca capacitat financera

Manca d’experiència empresarial

Servei demandat
Relació qualitat-preu

Motivació

Mercat prolífic
Competència solida

Equip limitat 

Enfocament original
Sense competència real

Alta demanda

Micro-pla d’empresa

DEBILITATS

AMENACES

FORTALESES

OPORTUNITATS
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Conclusions

S’ha superat el repte d’aprendre a un nivell bàsic a utilitzar noves tecnologies de 
desenvolupament com són Angular,  Express, Node i MongoDB, tecnologies que 
abans de començar el projecte nomès havia sentit anomenar

Ha servit per a consolidar molts dels coneixements adquirits en el transcurs 
d’aquests 5 anys estudiant el Grau Multimèdia, especialment pel que fa a la ges-
tió de projectes i a l’enginyeria de programari

S’ha comprovat la importància d’una bona planificació i anàlisi alhora de desen-
volupar un projecte d’aquestes dimensions

S’entrega una versió final estable amb marge d’evolució i l’objectiu de convertir-lo 
en un projecte amb usuaris reals que en facin un ús real 10




