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Abstract 

En el món actual compaginem les nostres rutines amb la tecnologia i l'Smartphone el qual 

ja està integrat en el nostre dia a dia. Aquest element és indispensable per a nosaltres, i 

amb la gran oferta d'aplicacions que s'ofereixen en el mercat encara es fa més present, 

principalment perquè cadascuna de les aplicacions satisfà una necessitat per a un grup 

d'usuaris concret.  

El present treball consisteix en el disseny d'una aplicació per a dispositius mòbils la qual 

permet identificar la classe de bolet trobat i aporta informació sobre cadascuna de les es-

pècies. Es tracta d'una aplicació que ofereix un cercador de bolets mitjançant filtres de se-

lecció o bé a través d'un escaneig fotogràfic. A més, disposa d'una sèrie de funcionalitats 

innovadores per tal de diferenciar-se de la competència, aquestes són: un mapa geogràfic 

on es pot veure quins tipus de bolets es poden trobar en una zona determinada i on 

l'usuari podrà afegir informació rellevant, un sistema d'emergència en el cas de desorien-

tar-se per al bosc i arribar a perdre's, i fins i tot un receptari amb bolets. 

L'experiència d'usuari és clau per tal que aquesta aplicació sigui competitiva al mercat, ja 

no només per oferir una interfície intuïtiva i ràpida, sinó per habilitar totes les funcionalitats 

realment necessàries per als usuaris. 

Per concloure, l’objectiu principal és facilitar ajuda als boletaires davant les possibles ne-

cessitats que poden tenir en diverses situacions. 

Paraules clau: App, Aplicació Mòbil, Bolets, Boletaires, Cercador de Bolets, Bosc, An-

droid, iOS, Smartphone, Treball de Final de Grau. 
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Abstract (english version) 

In today’s world, we combine the completion of our daily routines with the usage of techno-

logy and our Smartphones, the latter already deeply embedded in our everyday life. These 

devices are vital for us and having a great range of applications on the market makes them 

even more at hand, mainly because each of the apps that are being offered meet a need 

for a specific group of users.  

This current project consists in the design of a mobile device application which allows 

users to identify the type of the mushroom that has been found and provides information 

about every single mushroom variety. This application makes available a mushroom 

search engine by means of either selection filters or photographic scanning. Moreover, this 

application features an array of innovative functionalities so as to be distinguished from 

competition. These traits are: a geographic map where the user will be able to see which 

variety of mushrooms can be found in a given area, additionally the user will be enabled to 

add relevant information; an emergency system in the event of the user becoming disori-

ented in the forest and getting lost; and finally, a mushroom recipe book. 

The users’ experience is key regarding the potential competitiveness of this application on 

the market, not only would it contribute to the development of a rapid and intuitive interface 

but it also would enable the entirety of functionalities that are certainly essential to users’.   

To conclude, the main aim is to provide assistance to those who wish to go mushroom 

hunting in light of their potential needs that might arise in diverse circumstances.  

Key words: App, Mobile device application, Mushrooms, Mushroom picker, Mushroom 

Search Engine, Android, iOS, Smartphone, dissertation. 
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1. Introducció 

Aquest projecte neix de la idea d'apropar el món dels boletaires, una activitat tradicional 

de recol·lecció, al món actual de la tecnologia i concretament a les aplicacions mòbils. 

La idea va sorgir en una de les moltes vegades que vaig a buscar bolets. Personalment 

gaudeixo de la naturalesa i m'agrada fer activitats a l'aire lliure però no sóc gaire bona a 

l'hora d'identificar els bolets i he d'estar constantment preguntant si és bo o dolent. Una 

vegada mentre anàvem pel bosc ens vam trobar a uns altres boletaires i en preguntar-nos 

que portàvem vam veure que a la seva cistella hi havia un tipus de bolet que havíem vist 

amb anterioritat i no sabíem que era comestible. En aquell moment vaig pensar que seria 

de gran ajuda a disposar d'una aplicació en el telèfon mòbil que rapidament em digués si 

el bolet trobat era comestible o no, i llavors vaig pensar que perquè no proposar aquesta 

idea per al meu Treball final de grau.  

Per començar vaig investigar sobre les aplicacions d'aquest tipus, i em va sorprendre veu-

re que hi havia més aplicacions de les que jo pensava, no obstant la seva manera d'identi-

ficar els bolets no és tan ràpida com la que jo plantejo i així mateix, afegeixo una sèrie de 

novetats per tal de destacar entre totes les aplicacions.  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2. Descripció 

El desenvolupament del treball és dissenyar i crear el prototip d'una aplicació mòbil desti-

nada a la cerca i identificació dels bolets. La creació d'aquesta aplicació per a Smpartpho-

nes es considera un sistema de consulta i suport per a tots els usuaris que la tinguin insta-

l·lada en el seu terminal mòbil i està dirigida a un públic interessat per la naturalesa i en 

concret per al món dels bolets.  

Amb aquesta aplicació es permet realitzar una cerca per tal d'identificar les diferents clas-

ses de bolets des del mateix dispositiu mòbil, a través d'un cercador o realitzant un esca-

neig amb les fotografies capturades. L'aplicació també permetrà veure els mapes segons 

la ubicació del GPS i oferir informació sobre on trobar bolets i quines espècies creixen per 

la zona més propera.  

Una altra opció molt interessant que s'ofereix és el sistema d'ajuda en cas d'emergència, 

els usuaris tenen la possibilitat d'enviar un missatge d'emergència en el cas de perdre's o 

desorientar-se per al bosc, amb el qual rebran ajuda immediatament.  

A més a més, es podrà consultar diverses receptes de bolets mitjançant la vinculació d'un 

receptari. 

L'usuari podrà consultar l'historial de cerca, una altra opció és que l'usuari sempre podrà 

afegir informació si troba alguna espècie nova que no està identificada en el mapa geo-

gràfic. 
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3. Objectius 
L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'una aplicació mòbil que ajudi principalment en 

la cerca i identificació de les diverses espècies de bolets que existeixen. 

Els objectius d'aquest Treball Final de Grau es poden dividir en dos tipus, d’una banda els 

objectius principals són aquells que donen sentit al projecte. D’altra banda els objectius 

secundaris són aquells que donen un valor afegit al projecte i els quals perfilen el projecte 

a partir d'una visió més detallada. 

3.1 Principals 
• Crear una aplicació útil que ajudi a les persones que busquen bolets a millorar els seus 

coneixements.  

• Crear una aplicació que destaqui de la competència a través de funcionalitats extres, 

com el mapa amb la ubicació de zones de bolets i tipus, el sistema d'ajuda d'emergèn-

cia i la vinculació amb receptari. 

• Detectar les funcionalitats més adients per ajustar els continguts i el disseny de manera 

que aporti més valor als usuaris.  

• Crear un disseny senzill i atractiu que ajudi a la usabilitat de l'aplicació i que en faci des-

tacar els continguts i permeti una navegació intuïtiva i fàcil. 

• Crear un conjunt de continguts especialment pensats per aquest tipus d'usuaris per 

aconseguir una màxima identificació entre els usuaris i el producte.  

• Crear una aplicació eficient i ràpida per ser apresa amb facilitat. 

3.2 Secundaris  
• Crear un producte real a partir del prototip d'una aplicació mòbil.  

• Apropar el món tradicional del buscador de bolets amb el món actual de les aplicacions 

mòbils. 

• Compartir mitjançant les xarxes socials i e-mail la informació obtinguda. 

• En ser un projecte triat per l'experiència personal de l'autora, pot aportar valor al pro-

ducte.  

• Publicar aquesta aplicació als mercats Appel Store i Google Play, per tal d'extreure les 

opinions que tenen els usuaris amb la finalitat de millorar l'aplicació. 
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4. Marc teòric 
4.1. Estat d’art 
Per a començar cal tenir present la constant innovació tecnològica per la qual cosa hi ha 

hagut una ràpida evolució en les aplicacions mòbils arran de la gran demanda d'aquest 

tipus de programari. Actualment s'ha creat una dependència sobre els dispositius mòbils, 

com els telèfons intel·ligents, les tauletes o els smartwach, fins al punt que s'han convertit 

en una eina indispensable en el nostre dia a dia per tal de realitzar accions quotidianes 

com comprovar el correu electrònic, enviar missatges instantanis, consultar la previsió 

meteorològica, realitzar fotografies, llegir les notícies d'actualitat i en conseqüència s'han 

creat una infinitud d'aplicacions específiques per tal de satisfer totes les possibles 

necessitats dels consumidors. 

Aquest treball Final de Grau està enquadrat en un escenari compost per dos escenaris 

que es relacionen l'un amb l'altre. D'una banda l'escenari tecnològic i d'altra banda 

l'escenari social, de manera que es fa servir les noves tecnologies  amb la finalitat de 

generar socialment un gran avantatge per als usuaris.  

Respecte a l'aplicació presenta una sèrie de novetats de les quals no en disposen altres 

aplicacions basades en els bolets, tot i això s'hi poden contemplar coincidències en algun 

punt concret però cap de les aplicacions que s'ofereixen actualment en el mercat disposen 

de funcionalitats addicionals. 

4.2. Altres productes similars 

Per realitzar un bon estudi és necessari analitzar els antecedents de les aplicacions dis-

ponibles amb característiques similars o bé si existeix una aplicació ja creada per al ma-

teix propòsit.  

A continuació es poden veure els productes similars als de l'aplicació que s'està desenvo-

lupant en aquest treball. 

Setas PRO - NATURE MOBILE [1]: Ofereix dues formes per identificar bolets, a través de 

les característiques o bé responent a una sèrie de preguntes per trobar el bolet concret. 

També disposa d'eines per ampliar els coneixements amb endevinalles d'espècies segons 

 13



Disseny d’una aplicació mòbil sobre els bolets 
 Judith Macias Muñoz - Grau de Multimèdia

les fotografies i amb un concurs sobre els bolets, així mateix és possible rebre assesso-

rament en línia sobre els bolets. https://itunes.apple.com/es/app/setas-pro-nature-mobile-

seguro-para-el-consumo/id523607704?mt=8 

Figura 1: Icona de Setas PRO. 

Caçador de bolets [2]: Ofereix una guia de cada bolet amb una fitxa completa, també 

permet, a través del GPS, marcar sobre el mapa els llocs on has trobat bolets, l'identifica-

dor de bolets a partir d'una sèrie de preguntes on es mostraran els possibles resultats, i 

un apartat de cuina amb les receptes més típiques de la cuina boletaire catalana. 

https://itunes.apple.com/es/app/cacador-de-bolets/id570406720?l=ca&mt=8 

Figura 2: Icona de Caçador de bolets. 

iBolets [3]: Ofereix una àmplia guia de bolets classificats com a bolets comestibles i molt 

valorats i bolets no comestibles i tòxics, a més disposa d'un localitzador GPS per marcat 

el lloc on vas trobar un bolet, i un comparador d'imatges per saber si un bolet és bo o do-

lent, també té una guia de restaurant i un receptari. 

https://itunes.apple.com/es/app/ibolets-l-app-dels-boletaires/id514554861?mt=8 

Figura 3: Icona de iBolets. 
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Fungipedia [4]: Ofereix la creació de la teva pròpia base de dades provada en la qual 

permet emmagatzemar la ubicació de les zones amb bolets mitjançant el GPS del mòbil, 

afegir imatges i un sistema de guia per anar a la zona de nou. A més disposa d'una guia 

amb la fitxa de les espècies per tal de saber quines són comestibles i quines no ho són. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codewai.fungipedia&hl=es 

Figura 4: Icona de Fungipedia. 

Setas Bolets - MushTool [5]: Ofereix la identificació dels bolets mitjançant les fitxes de 

cada espècie, emmagatzema els llocs on s'han trobat bolets. A més mostra els restau-

rants més pròxims per menjar i també disposa d'un receptari per cuinar els bolets trobats. 

Disposa d'un joc d'identificació de bolets a fi d'aprendre més sobre les espècies.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mushtool.activities&hl=es 

Figura 5: Icona de Setas Bolets - MushTool. 

Setas 2 PRO [6]: Ofereix una guia amb una descripció detallada de cada espècie, es pot 

cercar un bolet fent servir les diverses opcions que ofereix. A més disposa d'un assesso-

rament en línia sobre els bolets i un joc per tal d'endevinar les especies a través d'imat-

ges.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.naturemobile.mushrooms2pro&hl=es 

Figura 6: Icona de Setas 2 PRO.
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5. Continguts  

Els continguts generals que es poden trobar en aquesta aplicació són els següents:  

5.1. Generals  
• Mostra un botó de Home. 

• Mostra un botó de Cerca. 

• Mostra un botó de Càmera. 

• Mostra un botó de Mapa. 

• Mostra un botó de SOS. 

• Mostra un botó de Més. 

5.2. Apartats. 
L’aplicació ofereix noves funcionalitats les quals la diferencies de la competència, es deta-

llen a continuació:  

Pantalla Home:  

En aquesta pantalla serveix per accedir a les funcionalitats més rellevants de l'aplicació 

que són: la cerca, la identificació, la localització i l'ajuda, des de les quals es té un accés 

directe a cadascuna. 

Aquesta és l'única pantalla en la qual es pot accedir al compte d'usuari, ja sigui per acce-

dir-hi iniciant la sessió amb les seves credencials, recuperar la contrasenya en cas d'obli-

dar-la o bé per a crear un compte nou. 

Pantalla de Cerca:  

Permet realitzar la cerca d'un bolet mitjançant la guia de bolets en la qual les especies es-

tan organitzades de forma alfabètica, així com amb el cercador tradicional o bé fent ús 

dels filtres disponibles a fi de facilitar-ne la cerca a l'usuari i reduir-ne el temps. L'objectiu 

d'aquest procés, independentment de la forma que es dugui a terme, és trobar la informa-

ció corresponent d'un bolet com també trobar un bolet a partir de les seves característi-

ques físiques i en conseqüència arribar a identificar una espècie de bolet en concret. 
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Pantalla de Càmera: 

En aquesta es disposa de dues funcionalitats diferents fent ús de la càmera del dispositiu.  

D'una banda la identificació d'un bolet realitzant un escàner a fi de detectar de quina es-

pècie és, en el cas que les imatges no siguin suficientment concloents es formulen una 

sèrie de preguntes per tal de determinar l'espècie concreta. En el moment en el qual 

s'identifica un bolet, apareix el nom i la imatge del bolet i l'accés a la seva fitxa.  

D'altra banda, es pot afegir un bolet, aquesta opció es realitza en trobar un bolet en una 

zona on no ha estat identificat, en aquest cas s'han de seguir els següents passos: afegir 

una imatge, afegir la ubicació i el tipus de bolet per tal de poder afegir aquest bolet a la 

base de dades de l'aplicació. 

Pantalla de Mapa:  

Mostra un mapa geolocalitzat mitjançant la tecnologia GPS del mòbil, on es mostra les 

zones més properes segons la ubicació de l'usuari. A més es disposa d’un cercador per 

buscar una zona que estigui més enllà de l'àrea obtinguda, tot seguit per a cada zona es 

visualitza un llistat amb les classes de bolets que es poden trobar. 

Pantalla de SOS: 

Aquesta pantalla disposa d'una funcionalitat exclusiva, la trucada d'emergència, que es 

pot fer servir en cas de perdre's pel bosc i es necessiti ajuda, aquesta funcionalitat reque-

reix la localització geogràfica i està vinculada amb l'aplicació Alpify, de manera que s'en-

viarà la geolocalització exacta de l'usuari per recórrer en la seva ajuda. En demanar ajuda 

s'accedirà a una altra pantalla per tal de realitzar una confirmació. 

Pantalla Més opcions:  

En aquesta pantalla es mostren altres opcions disponibles:  

• Opció qui som?: mostra informació de l'aplicació.  

• Opció configuració: mostra una sèrie de paràmetres de configuració de l'aplicació on 

l'usuari els pot modificar segons les seves preferències com són l'accés a les dades 

mòbils, càmera, la localització, les notificacions els efectes sonors o la vibració, també 

pot actualitzar la contrasenya o el correu electrònic del seu compte d’usuari. 
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• Opció compartir: mostra diverses opcions per tal de compartir informació mitjançant el 

correu electrònic o les xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter. 

• Opció de xat: L'usuari pot accedir a un xat per tal d'interactuar amb altres usuaris de 

l'aplicació que estiguin connectats.  

• Opció de receptari: L'usuari pot accedir a un receptari per tal de poder elaborar menjars 

a partir dels bolets que ha trobat, així és que mostra un llistat de receptes que es poden 

realitzar amb bolets. 
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6. Metodologia 

En aquest projecte, el qual esta basat en una aplicació mòbil la metodologia que he fet 

servir és el Disseny centrat en l'usuari (DCU) amb l'objectiu d'aconseguir la millor Expe-

riència d'usuari (UX), per aquest motiu l'experiència d'usuari és la manera de veure la in-

teracció que té l'usuari amb un servei concret i en conseqüència obtenim la percepció  

que genera a l’usuari aquest producte. 

6.1. Fases. 

Fase 1 Investigació i anàlisis. 

Per tal de satisfer les necessitats dels usuaris de bolets primerament s'han d'identificar, 

així doncs realitzaré les tècniques de: enquestes inicials amb persones a fi de trobar el 

perfil d’usuari, bechmarking per veure la competència i la tècnica de persones per tal 

d'avaluar la usabilitat de l’aplicació. En fer ús d'aquestes tècniques es coneixen les neces-

sitats de l'usuari així com les seves característiques.  

Fase 2 estratègies, concepte i disseny. 

Es crea els continguts, serveis i funcionalitats de l'aplicació, wireframes i prototips nave-

gables amb l'eina Justinmind, amb la finalitat de tenir un disseny visual de l’aplicació el 

més real possible per tal de provar-ho amb els usuaris finals. 

Fase 3 desenvolupaments i implementació. 

Es desenvolupa i es realitza un seguiment del UX, a més de realitzar tests d'usuaris per 

tal de veure el funcionament de l'aplicació i així detectar possibles millores abans d'una 

possible implementació.  

En totes les fases hi ha un element comú l'usuari, el qual participa en cada etapa a fi de 

tenir una clara percepció de les seves necessitats i preferències de manera que s'aconse-

gueix satisfer les necessitats de tots els usuaris potencials, adaptant les tecnologies em-

prades a les seves expectatives amb l'objectiu de crear una interfície que faciliti el com-

pliment dels seus objectius.  
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7. Planificació 

El treball s'elaborarà durant tres mesos i el seu abast comprèn un pla de treball format per 

tres entregues parcials i una entrega final, que inclourà la memòria, una presentació gene-

ral i una presentació en vídeo per la seva defensa. A continuació es poden veure les fites 

marcades amb les dates claus corresponents. 

Taula 1: Fites i dates claus 

Per al correcte desenvolupament del treball així com a fi de tenir una estructura clara de 

treball la metodologia emprada es basa en el diagrama de Gantt, la qual permetrà coordi-

nar totes les etapes i tasques per tal de garantir totes les entregues. S'ha de tenir en com-

pte que es poden realitzar canvis durant el procés per tant es durà a terme una revisió 

constant de la planificació establerta per adaptar-la al calendari segons les circumstàn-

cies. 

7.1. Fases i tasques.  

Fase 1 - PAC 1: 

• Introducció 

• Descripció 

• Objectius 

• Metodologia  

• Planificació 

Fase 2 - PAC 2: 

• Actualitzacions o millores dels punts de la memòria entregats anteriorment  

• Definició dels continguts  

• Procés de treball/desenvolupament  

Fita Data d’inici Data final

PAC 1 22/02/17 07/03/17

PAC 2 08/03/17 05/04/17

PAC 3 06/04/17 07/05/17

Lliurament final 10/05/17 19/06/17
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• APIs utilitzades  

• Prototips  

• Perfils d’usuari  

• Usabilitat/UX  

• Tests  

• Pressupost 

• Anàlisi de mercat 

• Viabilitat 

Fase 3 - PAC 3: 

• Actualitzacions o millores dels punts de la memòria entregats anteriorment. 

• Desenvolupament de prototips Hi-Fi. 

ENTREGA FINAL  

• Actualitzacions o millores dels punts de la memòria entregats anteriorment. 

• Projecció a futur. 

• Conclusions.  

• Corregir i maquetar memòria. 

• Realitzar la presentació del projecte per al públic general (escrita-visual). 

• Realitzar la presentació en vídeo del projecte per a la seva defensa. 

• Redactar l'autoinforme d'avaluació sobre l'ús de les competències transversals. 

• Publicar el projecte al repositori institucional O2. 

El diagrama de Gantt es pot consultar en l’annex 2, el qual presenta de manera resumida 

la planificació del treball en relació amb les tasques i les dates claus, com es mostra a 

continuació: 
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Figura 7: Temporització de les tasques 
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8. Procés de treball 
El procés de treball que s'ha seguit durant el desenvolupament del projecte, ja vingut mar-

cat per les entregues parcials definides en l'apartat 9. Planificació. Els quals és podem 

classificar en quatre blocs.  

En el primer bloc, es va fer la planificació del projecte, amb la proposta del títol, els crè-

dits, l'abstract i les paraules claus, els agraïments. A més consta de la introducció, la des-

cripció, els objectius, la metodologia i la planificació 

En el segon bloc, es va realitzar una tasca d'investigació i de disseny, ja que d'una banda 

s'analitza el mercat, es busquen antecedents, es defineixen els continguts i el perfil 

d'usuari, s'indiquen les APIs utilitzades i es crea un pressupost, d'altra banda la usabilitat, 

la creació de tests i dels prototips. Aleshores en aquesta fase és on es lliuren els primers 

prototips Lo-Fi i Hi-Fi per tal de tenir la primera idea de com serà l'aplicació respecte al 

disseny gràfic i les funcionalitats. 

En el tercer bloc, se segueix amb el desenvolupament del projecte a fi d'assolir un estat 

avançat de cara a la consecució dels objectius, per tant es fa una revisió de la planificació 

del projecte, dels recursos i es finalitzen els prototips. Així doncs, es realitzen els canvis o 

millores que siguin necessaris dels punts lliurats amb anterioritat. En aquest bloc, es 

realitzen les enquestes per escollir els perfils que millor s'adapten als usuaris potencials 

amb l'objectiu d'avaluar-ne la usabilitat i les reaccions dels dissenys dels prototips en els 

usuaris finals. 

Per acabar, en el quart bloc, es realitza el tancament d'aquest projecte, amb l'entrega final 

de tota la documentació pertinent, com la redacció final de la memòria, la presentació del 

projecte per al públic general, la presentació en vídeo del projecte per a la seva defensa, 

la redacció d'un autoinforme d'avaluació sobre l'ús de les competències transversals i la 

publicació del projecte al repositori institucional O2. 

Al final de cada entrega es realitzarà una revisió de la planificació establerta per detectar 

possibles desajustaments de temporalitat de les tasques per tal d'ajustar la planificació a 

les circumstàncies en cada moment. 
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9. APIs utilitzades  
Per realitzar aquest treball s'ha fet servir un conjunt de dispositius i programaris concrets 

pel seu correcte desenvolupament amb l'objectiu de facilitar la feina gràcies a l’ús d’eines 

específiques.  

En relació al equipament tècnic s'ha utilitzat un iMac i un iPad, ambdós han servit per 

desenvolupar el treball durant tot el procediment així com l'iPad per la seva capacitat de 

portabilitat davant de certes situacions. 

Referent a les API's utilitzades en l'aplicació, són les següents: 

• Assembly per tal de realitzar el disseny del logo de l'aplicació.  

• Gantter s'ha fet servir per realitzar la planificació.  

• Pages per redactar totes les PACs que com també la memòria final.  

• Prezi per tal de realitzar la presentació del projecte. 

• Adobe After Effects-Premiere per a la presentació en vídeo del projecte.  

• Justinmind per a realitzar els prototips Lo-Fi i Hi-Fi. 

• Adobe InDesign  per a generar el llibre d’estil. 

• Google Forms s'ha fet servir per realitzar les enquestes. 
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10. Prototips  
10.1 Lo-Fi  
Els wireframes de pantalles corresponen al disseny de baila fidelitat, on es treballa a com-

posició de les pantalles per mitjà d'esbossos, manuals o digitals. Aquests prototips mos-

tren l'estructura i àrees de contingut que tindran les pantalles de l’aplicació. 

A continuació, es presenten els prototips de baixa fidelitat amb l’objectiu de simular les 

pantalles de navegació.  
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Pàgina Splash 

La pàgina d'entrada a l'aplicació la que apareix en obrir l'aplicació mentre es carrega la 

base de dades. 

 

Conté el logotip de l’aplica-

ció. 

 

 

La pantalla indica a l'usuari 

que s'està carregant l'aplica-

ció a través d'una barra de 

progrés i una animació que fa 

veure a l'usuari que alguna 

cosa està succeint. 

Indica la versió de l’aplicació. 
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Pàgina Home 

Totes les pàgines de l'aplicació mantenen el mateix format, el qual consta de tres parts 

principals: el bloc d'encapçalament, el bloc de contingut i el bloc de navegació principal.  

 

 

El bloc d'encapçalament inclou 

el títol de la secció, el qual ha 

de ser coherent amb el contin-

gut d'aquesta. 

El bloc de navegació principal 

consta del menú des d'on es 

permetrà a l'usuari navegar 

per les diverses seccions de 

l'aplicació, que consta de: 

home, buscar, càmera, mapa, 

sos i més opcions.  

La primera opció del menú de 

navegació és home. És la pà-

gina inicial de l'aplicació, on 

s'iniciarà l'aplicació un cop ca-

rregada. En aquesta pàgina en 

concret es disposa la icona "el 

meu compte", perquè l'usuari 

pugui accedir. 
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Pàgina Cerca 

La segona opció que es troba al menú de navegació és "Cerca". Es tracta d'una guia per 

tal de veure les diverses espècies de bolets, així com identificar una espècie a partir dels 

filtres. 

 

 

Requadre de cerca, s'ha 

d'escriure el nom d'un bolet. 

Requadre d'informació, en el 

qual apareix una fotografia 

del bolet i el seu nom, en fer 

clic s'accedeix a una fitxa 

completa del bolet seleccio-

nat. Els bolets estan organit-

zats de manera alfabètica. 

 

Botó que permet reduir la 

cerca mitjançant els diversos 

filtres proporcionats. 
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Pàgina Filtres 

En la pàgina de "Cerca" en seleccionar "Filtres" es mostra un llistat amb els filtres disponi-

ble per tal de per reduir la cerca. No és necessari afegir-los tots.  

 

 

Per cascuna de les opcions 

disponibles s'obre una pàgina 

amb els filtres que es poden 

aplicar.  

Es mostra un llistat amb les 

característiques de cada op-

ció, les quals es poden selec-

cionar mitjançant el chech 

box. Un cop real 

 

El botó d'aplicar per activar 

els filtres seleccionats prè-

viament i cancel·lar per si no 

es volen aplicar. 
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Pàgina Fitxa Bolet 

En la pàgina de "Cerca" en seleccionar un dels bolets es mostra la fitxa amb les seves ca-

racterístiques de l’espècie.  

 

 

Es mostra dues fotos del bolet 

i diversos apartats amb el nom 

científic i altres noms amb els 

quals es coneix, l'estació i l'ha-

bita en què apareix, l'aparença 

i l'olor i el tipus de comestibili-

tat. 

 

 

Es mostren bolets similars als 

que s'ha trobat per si no és el 

que es buscava així com pos-

sibles espècies tòxiques. 
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Pàgina Càmera 

La tercera opció que es troba al menú de navegació és "Càmera". Aquesta és la pàgina 

que es mostra quan l'usuari vol accedir a les funcions d’identificació de bolets relaciona-

des amb la càmera del dispositiu.  

 

 

La primera opció permet es-

canejar un bolet trobat a par-

tir de les imatges requerides.  

 

La segona opció permet afe-

gir un bolet nou que no esta-

va identificat en una zona de-

terminada. 
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Pàgina Escanejar 

En l'opció de càmera en seleccionar "Escanejar", s'accedeix a principal per tal d'identificar 

un bolet mitjançant la càmera del dispositiu mòbil. 

 

El botó enrere permet tornar 

a la pàgina inicial de càmera.  

Botó corresponent per tal de 

realitzar l'escaneig al bolet 

Missatge indicant que s'ha de 

permetre l'accés a la càmera 

i com configurar-ho. 
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Pàgina Escanejar - Resultat 

Un cop realitzat l'escaneig del bolet, es mostra el resultat obtingut de la següent manera: 

 

 
El botó enrere permet tornar 

a la pàgina inicial de escane-

jar.  

Es visualitza la imatge del bo-

let el seu nom científic i 

comú, 

Botó per tal d'accedir a la 

seva fitxa a fi de conèixer les 

seves característiques. 
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Pàgina Afegir un bolet. 

En l'opció de càmera en seleccionar "Afegir un bolet", s'accedeix a la pàgina que consta 

de diversos apartats els quals s'han d'omplir per tal d'enviar la informació de forma correc-

ta i els administradors de l'aplicació la puguin validar i afegir a la base de dades. 

 

 

 

El botó enrere permet tornar 

a la pàgina inicial de càmera. 

En primer pas és afegir una 

fotografia, sigui a través de la 

càmera o la galeria d'imat-

ges, a continuació s'ha de 

validar la ubicació per tal 

d'indicar en la zona que s'ha 

trobat el bolet i finalment el 

tipus, és a dir a l'espècie que 

correspon. 
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Pàgina Mapa 

La quarta opció que es troba en el menú de navegació és "Mapa". Es tracta del mapa se-

gons la ubicació de l'usuari on es mostren de les zones més properes on es poden trobar 

bolets. 

 

Requadre de cerca, cal intro-

duir el nom d’una zona.  

Requadre del mapa, on es 

mostren els resultats obtin-

guts.  

Per defecte es mostren les 

zones on es poden trobar els 

bolets segons la ubicació ac-

tual de l’usuari. 
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Pàgina Mapa - Selecció 

Una vegada seleccionada una de les zones del mapa es mostra un llistat amb els bolets 

que es poden trobar. 

 

Mitjançant el buscador es pot 

introduir una nova zona,com 

també des del mapa es pot 

seleccionar una altra zona 

per conèixer quins tipus de 

bolets que hi ha.  

 

En el requadre es visualitza 

el llistat amb totes les espè-

cies de bolets que s'han 

identificat en referència a la 

zona seleccionada. 
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Pàgina Ajuda  

La cinquena opció que es troba en el menú de navegació és "Central d'emergència". En 

aquesta opció es mostren els passos a dur a terme en cas de perdre's o necessitar ajuda. 

 

 

Apareix l'última posició enregis-

trada pel localitzador i el botó 

d'emergència que s'ha de pré-

mer en cas de voler demanar 

ajuda.  

 

El botó permet activar el localit-

zador per tal d'enviar les coor-

denades correctament, en estar 

encès el seu estat visual canvia, 

a continuació es mostra un mis-

satge indicant que aquest ha 

d'estar encès. 
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Pàgina Ajuda - Confirmació  

En el cas de voler demanar ajuda i prémer el botó, s'accedeix a la pàgina següent, on tro-

bem un altre botó per tal de confirmar que l'ajuda és necessària. 

 

 

  

Botó de confirmació d’ajuda. 

 

 

Informació de les conse-

qüències d'activar aquesta 

opció i no necessitar ajuda 

real. 
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Pàgina Més opcions 

L'última opció del menú de la navegació és la pestanya “Més". En aquesta opció del menú 

s'agrupen les funcions extres, altres apartats menys rellevants o d'ús poc freqüent. 

 

En el primer apartat s'accedeix 

a la pàgina que parla sobre 

l'aplicació i els seus creadors. 

El segon és la secció de confi-

guració de l'aplicació.  

El tercer és la secció que per-

met als usuaris compartir a tra-

vés de les xarxes socials i co-

rreu electrònic.  

El quart s'accedeix a la pàgina 

que permet a l'usuari posar-se 

en contacte amb els adminis-

tradors de l’aplicació. 

El cinquè s'accedeix al xat on 

es pot interactuar amb altres 

usuaris de l’aplicació. 

L'últim ítem, permet a l'usuari 

accedir a receptes amb bolets. 
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Pàgina Més opcions - Qui som? 

Dins de l'apartat de “Més opcions", la primera opció que trobem és "Qui som?" es mostra 

el logotip seguit d'una breu descripció de l’aplicació. 
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Pàgina Més opcions - Configuració  

En la pàgina de "Més opcions", la segona opció és la "Configuració", en la qual es pot 

modificar el mail amb el qual l'usuari es va registrar en l'aplicació així com la contrasenya 

per identificar-se. A més hi ha una sèrie de característiques que es poden deshabilitar en 

funció de les preferències de l’usuari. 
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Pàgina Més opcions - Compartir 

Pel que fa a la pàgina de "Més opcions", la tercera opció és “Compartir", on s'ofereixen 

diverses opcions per tal de compartir informació rellevant de l'aplicació, dels bolets o bé 

imatges dels bolets que s'hagin trobat mitjançant el correu electrònic o les xarxes socials. 
  

 

En seleccionar enviar un 

email, s'obre el correu elec-

trònic amb corresponent a 

l'última pàgina de l'aplicació 

amb la informació desitjada. 

   

En seleccionar alguna de les 

xarxes socials s'accedeix a 

través del navegador amb la 

informació seleccionada. 
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Pàgina Més opcions - Contacte  

En la pàgina de "Més opcions", la quarta opció és "Contacte", on es mostren les formes 

de contactar amb els administradors de l'aplicació, per resoldre dubtes, donar opinions o 

seguir la seva activitat a través de les xarxes socials.  

 

 

En seleccionar:  

Trucar, es visualitza un mis-

satge amb el telèfon i es pre-

gunta si es vol trucar.  

Enviar un email, s'obre el co-

rreu electrònic amb l'adreça 

del destinatari inserida auto-

màticament. 

  

Xat en línia s'accedeix a una 

pàgina dins de l'aplicació 

amb un xat per resoldre dub-

tes.  

Alguna de les xarxes socials 

s'accedeix a través del nave-

gador al compte de l'aplicació 

en la xarxa seleccionada. 
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Pàgina Més opcions - Contacte confirmació   

En el cas de seleccionar qualsevol de les opcions que s'ofereixen abans d'accedir-hi 

s'obre una finestra pop-up per tal de confirmar l’acció. En aquesta finestra es visualitza un 

missatge amb l'acció que es durà a terme i els botons corresponents per poder confirmar 

o cancel·lar l'acció.  
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Pàgina Més opcions - Xat 

Pel que fa a la pàgina de "Més opcions", la cinquena opció és "Xat", per accedir a aquesta 

pàgina s'ha d'estar identificat en l'aplicació i es pot interactuar amb altres usuaris de l'apli-

cació que també estiguin connectats. S'ha d'activar el botó de "connectar" per visualitzar 

els usuaris que estan connectats. En accedir aquesta pantalla per defecte es connecta 

automàticament. 
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Pàgina Més opcions - Receptes 

En la pàgina de "Més opcions" l'última opció és el "Receptari", on es mostren diverses re-

ceptes amb bolets. Es disposa d'un buscador per facilitar la cerca, i cada recepta va 

acompanyada d'una imatge i el títol descriptiu de la recepta, en accedir a una d'elles 

s'obre una fitxa completa de la recepta seleccionada.  
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Pàgina Més opcions - Fitxa Recepta  

Dins de l'apartat de "Receptari" en seleccionar una recepta determinada. S'accedeix a la 

seva fitxa, , la qual està organitzada de la següent manera: 

La primera part, apareix una imatge del plat ja elaborat i el nom que li correspon.  

La segona part, es visualitza un llistat amb els ingredients per fer la recepta.  

La tercera part, mostra els passo a seguir per tal d'elaborar la recepta. 
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Pàgina El meu compte 

En seleccionar la icona del meu compte per defecte s'accedeix a l'inici de la sessió, en 

cas de no estar registrat en l'aplicació es pot crear un compte nou.  

En “iniciar de la sessió" cal omplir les dades d'identificació que són el correu electrònic i la 

contrasenya, es pot activar el botó "recorda'm" per no haver d'escriure les dades cada ve-

gada que s'accedeix a l'aplicació.  

En “crear un compte” és necessari omplir el formulari de registre.  

En cas de no recordar la contrasenya, en prémer el botó corresponent s'accedeix a una 

pàgina on introduint el correu electrònic amb el qual s'ha registrat es recupera la contra-

senya. 
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10.2 Hi-Fi  
Les maquetes funcionals corresponen als prototips d'alta fidelitat, que ja inclouen els as-

pectes de disseny definits anteriorment, per tal d'aconseguir una reproducció real del fun-

cionament de l’aplicació el més ajustat possible al producte final. 

A continuació, es presenten els prototips d'alta fidelitat que es mostrarà als usuaris de 

cara a una futura avaluació d'usabilitat. Al ser encara un prototip, està subjecte a modifi-

cacions segons les avaluacions que es farà a uns usuaris. 

http://www.justinmind.com/usernote/tests/26329001/26329420/26536828/index.html#/

screens/70bb128e-46f2-4626-8d71-4815e1caf146 
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Pàgina Splash
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Pàgina Home 
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Pàgina El meu compte
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Pàgina Cerca 
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Pàgina Filtres 
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Pàgina Filtres - Selecció
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Pàgina Fitxa - Bolet 
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Pàgina Càmera
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Pàgina Escanejar
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Pàgina Escanejar - Resultat
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Pàgina Afegir un bolet
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Pàgina Mapa
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Pàgina Mapa zona
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Pàgina Ajuda
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Pàgina Ajuda - Confirmació
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Pàgina Més opcions
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Pàgina Més opcions - Qui som?
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Pàgina Més opcions - Configuració
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Pàgina Més opcions - Compartir
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Pàgina Més opcions - Contacte
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Pàgina Més opcions - Xat
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Pàgina Més opcions - Receptes 
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Pàgina Més opcions - Fitxa Recepta
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11. Perfils d’usuari  
Aquesta aplicació està dirigida per usuaris ocasionals i sobretot per a usuaris habituals de 

buscadors de bolets, així mateix inclou als usuaris experts com als novells pel fet que 

dóna suports als usuaris que volen iniciar-se en aquest món com també als que volen 

ampliar els seus coneixements. 

El perfil del públic objectiu al qual ens dirigim és força ampli, ja que abasta des d'adoles-

cent fins a la gent gran, per tant el rang d'edats és variable, des dels 12 anys fins a majors 

de 55 anys, com també el sexe o el nivell d'estudis que tinguin, aleshores s'estima que 

són usuaris amb un nivell socioeconòmic mitjà i una franja d’edat compresa entre els 25 

anys i els 44 anys.  

Pel que fa als requisits, només és necessari que l'usuari tingui interessos per les noves 

tecnologies i coneixements tecnològics d'ús bàsics, ja que el servei s'ofereix per a 

smartphone, així doncs és necessari un smartphone amb una tarifa de dades per poder 

fer servir l'aplicació en la seva totalitat. 

Aquest perfil correspon a usuaris que confien en una aplicació per ajudar-los en la seva 

recol·lecció de bolets mitjançant les diverses funcionalitats de les quals disposa, en con-

seqüència els usuaris tenen confiança en la utilització d'aquesta aplicació en concret per 

aconseguir el seu objectiu, que dependent de l'usuari pot variar, des de trobar una espècie 

concreta, identificar un tipus de bolet, afegir una nova espècie en una àrea determinada  o 

elaborar una recepta amb bolets, d'entre altes. 

En resum, es determina que el públic objectiu al qual es dirigeix aquesta aplicació és tot 

aquell que té un interès per al món dels bolets, que disposi d'uns smartphone, faci servir 

les aplicacions de forma habitual i tingui necessitats de localitzar o identificar bolets i co-

nèixer noves zones per localitzar-los i també inclou els que volen realitzar receptes amb la 

recol·lecta. 
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12. Usabilitat/UX 
La usabilitat és la facilitat amb la qual l'usuari pot fer servir l'aplicació. L'usuari no ha de 

tenir dificultats en l'aprenentatge d'ús de l'aplicació, sinó que ha d'interaccionar de la for-

ma més intuïtiva i efectiva que sigui possible. Per aquest motiu és important centrar-se en 

el DCU amb l'objectiu que l'aplicació sigui usable i en conseqüència es genera una bona 

experiència d’usuari que produeix atracció i satisfacció a l'usuari sobre aquesta aplicació 

en relació amb la resta d'aplicacions disponibles en el mercat. 

Per facilitar la usabilitat de l'aplicació, aquesta serà responsive, de manera que s'adaptarà 

a les diverses resolucions i dispositius, els colors de l'aplicació es mantindran dins d'una 

gamma cromàtica on s'utilitzaran contrastos, pel que fa a la tipografia serà clara i sufi-

cientment gran perquè l'usuari pugui llegir la informació amb facilitat.  

La interacció de l'usuari amb l'aplicació és clara i fàcil, ha estat dissenyada a fi que l'usuari 

quedi satisfet. Així mateix s'ha creat basant-se en els principis d'intuïció, eficiència, facilitat 

d'utilització i eficàcia per a l'usuari de l'aplicació.  

D’una banda, s’ha tingut present que sigui fàcil de fer servir, ja que el públic objectiu al 

qual ens dirigim compren un rang d'edats ampli, que sigui una eina eficient on l'usuari hagi 

de fer el mínim de passos possibles per aconseguir el seu objectiu, visible i reversible on 

les accions de l'usuari produeixin un canvi en la pantalla perquè sàpiga que l'acció ha es-

tat registrada i que les seves accions no causen conseqüències irreversibles, en conse-

qüència generar confiança i seguretat.  

D’altra banda, permet que l'usuari tingui el control en diverses situacions, s'ofereix més 

d'una manera de trobar el que busquen per tant poden triar el mètode d'interacció, ja que 

es pot interactuar amb el mateix dispositiu, és a dir, amb la càmera per l'escaneig, en afe-

gir comentaris, amb el GPS per la geolocalització, en prémer el botó d'emergència, etc.  

L'estructura de l'aplicació és coherent, senzilla, ampla i baixa. Per aquest motiu cada pan-

talla comparteix disposició bàsica, termes gràfics i convencions. Per tant els continguts de 

l'aplicació es presenten des de la pàgina principal, de manera que l'usuari no ha d'apro-

fundir en la seva navegació. Les icones representades seran familiars per l'usuari, això fa 

que els usuaris no hagin de recordar què signifiquen els elements que es disposen en 

cada moment. 
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El sistema de navegació serà amb moltes categories i poca profunditat per la qual cosa, 

les pàgines mostraran la informació rellevant, d’aquesta manera la densitat visual s'opti-

mitza i l'usuari troba la informació més ràpidament. També es farà ús de la retroalimenta-

ció, es generarà una resposta tant per a les accions correctes, com per les incorrectes 

perquè l'usuari se senti més còmode. 

La navegació és senzilla, intuïtiva i còmode amb la finalitat que l'aplicació sigui fàcil i sen-

zilla de fer servir. L'aplicació funciona amb pocs passos i aconsegueix que l'usuari pugui 

trobar la informació que requereix de manera ràpida, fàcil i intuïtiva. La navegació per 

l'aplicació es realitza a través de botons, els quals han de ser fàcilment identificables, a 

més els botons i els espais a omplir han de ser suficientment gran per proporcionar una 

millor experiència proporcionant claredat en la presentació.  
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13. Tests 
Durant el procés de creació de l'aplicació s’han dut a terme els següents tests les quals 

s’han realitzat amb l’eina Google Forms.  

Test 1 - Destinataris: Usuaris 

El primer test té com a objectiu valorar la usabilitat de l'aplicació creada, es realitza un test 

per tal de veure quins els hàbits i preferències dels usuaris. D'una banda es realitzen una 

preguntes a fi de saber l'ús que realitzen els usuaris de les aplicacions i d'altra banda es 

realitzen unes preguntes més concretes en relació a l'aplicació creada. 

Qüestionari pretest: https://goo.gl/forms/UeCLWQRSS4UDvMuw1 

Test 2 - Destinataris: Usuaris apps. 

Un cop en funcionament el prototip de l’aplicació es procedeix a fer un test amb usuaris 

d’entre 25 i 60 anys. Abans d’ensenyar-los l’aplicació se’ls explica de què tracta l’aplicació 

i les seves funcionalitats. A continuació se’ls ensenya l’aplicació i se’ls deixa interactuar. 

Test 3 - Destinataris: Usuaris apps.  

Un cop feta l'aplicació s'envia a un grup de 4 usuaris amb els següents perfils:  

Usuari 1: Dona, 31 anys. Model de mòbil: Huawei P8. Sistema operatiu: Android. 

Usuari 2: Home, 31 anys. Model de mòbil: iPone 7 Plus. Sistema operatiu: iOS.  

Usuari 3: Dona, 56 anys. Model de mòbil: iPone 5s. Sistema operatiu: iOS. 

Usuari 4: Home, 47 anys. Model de mòbil: Samsung Galaxy S7 Sistema operatiu: Android. 

Se'ls consulta sobre el funcionament general i si hi ha alguna cosa que no els agrada o no 

l'entenen, com també que és el que més els hi ha agradat i si recomanarien l’aplicació.  

L'objectiu que es pretén aconseguir és detectar qüestions que han de ser revisades i co-

rregides o si s'ha d'afegir algun element que no s'havia tingut en compte en un primer 

moment. 

Qüestionari posttest: https://goo.gl/forms/fedfzkhDPl2s9vNQ2 
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Valoracions finals. 

Les valoracions són positives en tots els usuaris, consideren que és una aplicació molt útil 

i fàcil de fer servir. A més la descriuen com una aplicació completa, pel fet que et pot facili-

tar ajuda així com oferir informació tant si ets novell en aquesta àrea com si ets un expert. 

De les apreciacions dels usuaris se n'extreuen les conclusions següents: 

• Les imatges que apareixen en l'apartat d'home generen confusions respecte a la funcio-

nalitat que desenvolupa.  

• Alguns dels usuaris per accedir a les fitxes dels bolets o de les receptes fan clic a la ma-

teixa imatge, no visualitzen la icona per accedir fàcilment.  

• Els botons que apareixen en la pàgina dels filtres per fer la selecció no són necessaris.  

• El disseny gràfic és molt senzill.  

• Poc atractiu visualment.   

• Aplicació pràctica i completa. 

• Fàcil d'utilitzar i intuïtiva. 

Per tant serà necessari fer les següents modificacions per al producte final:  

Modificar l'apartat d'home, afegint informació d'actualitat com els últims bolets afegits per 

als usuaris en zones determinades i també les noves receptes afegides al receptari.  

Eliminar els botons que apareixen dins la selecció dels filtres. 

Modificar l'accés a les fitxes dels bolets i les receptes, respecte a tenir més d'una opció 

per accedir-hi, actualment hi ha un botó d'accés i molts dels usuaris estan acostumats a 

accedir a través d'una imatge, així doncs afegir aquesta opció. 

Redissenyar l'apartat gràfic per tal que sigui més atractiu. El seu aspecte és molt minima-

lista i fa ús d'una gamma cromàtica de colors acromàtics. 
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14. Pressupost  
El pressupost del treball es basa principalment en l'equip humà vist que és un equip for-

mat exclusivament per l'autora del treball, per tant es considera un preu únic per a totes 

les tasques a realitzar durant l'inici, la planificació, l'execució i el tancament del projecte. 

Tanmateix no es tenen en compte altres costos addicionals, és a dir, costos d'equipament 

tècnic pel fet que els programaris utilitzats per al desenvolupament són gratuïts o s'han fet 

servir versions de prova gratuïtes, i tampoc s'han de contemplar els pagaments d'altres 

recursos com els drets d'imatges o de continguts, ja que tots han estat creats per la ma-

teixa autora i específicament per aquest treball en concret.  

A continuació es pot observar una estimació del cost que suposa aquest projecte per a la 

creació del disseny de l’aplicació. 

Taula 2: Pressupost 
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Concepte Hores Preu Total

Elaboració del pla de treball 66 20 1320

Recerca 45 20 900

Disseny en baixa resolució 40 20 800

Disseny en alta resolució  (prototip) 40 20 800

Creació de continguts 45 20 900

Proves 24 20 480

Creació de la documentació 60 20 1200

Total 6.400
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15. Anàlisi de mercat  
Els smartphones formen part de la nostra vida quotidiana i han transformat de manera 

considerable el mercat de telefonia mòbil, gràcies a les múltiples opcions que ofereixen 

per tal de satisfer les necessitats dels usuaris fins al punt de crear una aplicació per a ca-

dascuna. Aquests mercats desenvolupen la seva activitat a través de les botigues d'apli-

cacions en les quals es posen a disposició dels clients una gran quantitat de productes i 

serveis. 

Figura 8: Hàbits d’ús dels smartphones  

Les botigues d'aplicacions mòbils de les plataformes de smartphones amb el sistema ope-

ratiu Android i iOS representen el 96,3% de les vendes d'smartphones al món.  

Figura 9: Sistemes operatius smartphones en el món. 

Per tant ser present en aquestes dues plataformes genera una amplitud de mercat gaire-

bé completa i per aquest motiu s’elimina el cost de publicar l'aplicació en altres platafor-

mes, ja que no són preferents. 
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15.1. Estudi de mercat.  
Espanya és el país europeu amb un major nombre de dispositius mòbils, i el cinquè a es-

cala mundial, per aquest fet es descarreguen un gran nombre d'aplicacions cada dia tant 

en tablets com a Smartphones i SmartTVs. Això fa que hi hagi un gran nombre d'usuaris 

actius, és a dir, usuaris que fan servir les aplicacions en els seus dispositius mòbils, per 

tant és una bona oportunitat de negoci per a empreses i desenvolupadors d'aplicacions.  

Analitzant les dades que ofereix The App Date en el seu 6è informe de l’estat de les apli-

cacions a Espanya  es pot observar com l'activitat augmenta constantment, pel fet que hi 1

ha 27,7 milions d'usuaris actius fent ús de les aplicacions i un volum de descàrregues dià-

ries que arriba a la xifra de 3,8 milions. Així mateix, segueix creixent l'ús dels smartphones 

i predominen les descàrregues en aquest mateix dispositiu envers la tablet. Un altre as-

pecte important a destacar és que l'ús que realitza un usuari en el seu mòbil un 89% del 

temps ho fa en una aplicació, no obstant de totes les que es descarreguen només es fa 

un ús regular de 14, a més augmenta en nombre d'usuari que paguen per les aplicacions. 

 

Figura 10:  ús de les apps en Espanya. 

 Informe estado de las apps en España:http://www.theappdate.es/blog/informe-sobre-las-apps-en-espana-2015-la-era-appcommerce/ 1
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Segons les dades analitzades per The App Date, la 

forma en què descobreixen aquestes aplicacions són 

a través dels buscadors i les botigues d'aplicacions, 

seguit per les recomanacions de familiars i amics, 

mitjans i promocions i per últim a les xarxes socials. 

         Figura 11:  Com descobrim les apps. 
          

Pel que fa a la seva audiència potencial de les aplicacions mòbils, respecte al gènere 

pràcticament és igualitari, tot i que el rang d'edats és molt variable la franja compresa en-

tre els 25 i 34 anys és la més potencial. 

     Figura 12:  Perfil de l’usuari.  

En referència a les plataformes que es fan servir per a la descà-

rrega de les aplicacions mòbils, Android és la plataforma en la 

qual es descarreguen més aplicacions 84%, seguida de iOS 

12%. Per aquest motiu la nostra aplicació estarà disponible tant 

per a Android en Google Play com per a iOS en l’App Store, ja 

que són els líders en el mercat.  

                   Figura13:  Sistemes operatius.  

15.2. Viabilitat 

 Encara que els precedents ofereixen un servei similar, cap d'ells ofereix totes les funcio-

nalitats del meu servei. Aquesta aplicació està pensada per usuaris ocasionals i usuaris 

habituals de buscadors de bolets i per aquest mateix motiu són els que poden confiar en 

una aplicació amb totes les característiques que els hi ofereix i en conseqüència donar un 

vot de confiança a favor de la utilització d'aquesta app i no d'unes altres que existeixen al 

mercat.
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16. Projecció a futur  
Respecte a la principal línia de futur sobre la qual s'ha treballat durant tot el projecte, seria 

l'evolució dels prototips i el desenvolupament de la primera versió de l'aplicació. Per 

aquest motiu, el següent pas a dur a terme és executar l'aplicació, tant per a dispositius 

Android com iOS. Per tant per poder-la desenvolupar caldria: 

Aprendre les tècniques de programació en Android i iOS i en conseqüència investigar i 

realitzar una recerca per tal de pujar-la a la corresponent botiga d’aplicacions.  

Recerca de totes les característiques tècniques d'una aplicació creada amb tanta quantitat 

de continguts i fent ús d'una base de dades tan extensa a fi de desenvolupar una aplicació 

ràpida i eficient. 

A més a més, un cop finalitzat el disseny d’aquesta primera versió, han anat sorgint idees 

de millora i ampliació de l’aplicació. A continuació es mostra una sèrie d’idees que en con-

junt, podrien suposar la següent versió del sistema:  

• Crear un apartat d'opinió on els usuaris puguin enviar els seus comentaris, per tal 

d’extreure les seves conclusions a fi de detectar mancances i conèixer quines fun-

cionalitats els hi són d'utilitat, quines es podrien obviar i quines haurien de millorar.  

• L'aplicació actualment està creada en un sol idioma, el català. Per a un futur es pot 

contemplar l'opció multi llenguatge.  

• Crear o compatibilitzar l'aplicació per a altres plataformes i així poder arribar a més 

usuaris. Actualment l'aplicació mòbil està pensada per a dispositius Android i iOS, 

pel fet que són els líders en el mercat, però es contempla la possibilitat d'oferir-la a 

la resta de sistemes operatius amb l'objectiu de què tots els usuaris mòbils puguin 

disposar d'aquesta aplicació en el seu dispositiu. 

• Desenvolupar una web promocional per treballar el seu posicionalment a la xarxa i 

així captar als usuaris que busquen les aplicacions a través de cercadors webs. 
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17. Conclusions  
El principal objectiu d'aquest treball era dissenyar la interfície gràfica i visual d'una aplica-

ció mòbil, la qual disposi d'unes funcionalitats diferenciades de la competència i adapta-

des a les necessitats dels usuaris potencials, per tant es pot afirmar que s'ha complert  

amb l'objectiu principal. 

Els objectius plantejats prèviament s'han assolit i s’ha aconseguit realitzar amb èxit les 

expectatives previstes. S'ha dissenyat una aplicació a partir de prototips de baixa fidelitat i 

a partir d'aquests s'ha anat implementant els elements necessaris per obtenir un disseny 

final basat en l'experiència d'usuari el qual garanteix una usabilitat eficient. 

En relació a la planificació s'ha seguit segons el diagrama realitzat, tanmateix s'ha hagut 

de revisar i ajustar la previsió d'alguna de les tasques, ja que es preveu un volum de feina 

que després es pot allargar o acurtar segons les incidències que van sorgint durant el seu 

desenvolupament. A més el fet d'anar lliurant parcialment el treball ha estat  de gran ajuda 

per marcar unes pautes a seguir, així com el fet de rebre els comentaris del consultor i 

poder incorporar les modificacions pertinents. 

En referència a la metodologia emprada ha sigut la més adequada, en conseqüència s'ha 

fet servir el disseny centrat en l'usuari en el qual s'ha pogut realitzar diferents tests d'usa-

bilitat amb usuaris de manera que és una de les millors tècniques per dur a terme una 

avaluació d'aplicacions mòbils centrant-se en els usuaris. 

En definitiva, aquest Treball Final de Grau ha estat una gran experiència formativa en la 

qual s'han posat en pràctica molts dels coneixements adquirits al llarg del Grau en Multi-

mèdia, com també una satisfacció personal pel fet que m'ha donat l'oportunitat d'endinsar-

me en el món del disseny i desenvolupament d'aplicacions mòbils, i així tenir clar que 

aquest àmbit m'agrada i seguir estudiant per tal d'especialitzar-me en aquest entorn. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 

Els lliurables del projecte s'adjunten en un arxiu comprimit ZIP que conté: 

• La memòria del projecte amb la nomenclatura PAC_FINAL_mem_Macias_Judith. 

• La presentació del projecte amb la nomenclatura PAC_FINAL_prs_Macias_Judith. 

• La presentació de vídeo amb la nomenclatura PAC_FINAL_vid_Macias_Judith. 

• L'autoinforme d'avaluació amb la nomenclatura Autoinf_Macias_Judith. 

• El llibre d'estil visual de l'aplicació amb la nomenclatura LlibreEstil_Macias_Judith. 

• El diagrama de Gantt amb la nomenclatura DiagramaGantt_Macias_Judith. 

• El logo que s’ha creat per l’aplicació amb la nomenclatura LogoApp_Macias_Judith. 
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Annex 2. Diagrama de Gantt  

Amb el diagrama de Gantt es fa el seguiment del procés del treball en el projecte, en el 

qual es mostren les tasques i fites de forma detallada tant per temps d'execució com per 

la relació que hi ha entre elles. 

 

Figura 14: Diagrama de Gantt 
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Annex 3. Captures de pantalla 
El logotip que s'ha creat per a l'aplicació desenvolupada en el present treball. 

     
Figura 15: Logotip App Botigues 

Figura 16: Logotip App  
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Annex 4. Llibre d’estil 

El llibre d'estil que defineix la línia gràfica es pot trobar adjunt en aquest treball. 
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Annex 6. Vita 
Judith Macias Muñoz nascuda a Granollers, Barcelona en 1990. Es va graduar en Admi-

nistració i Finances a l'EMT, Institut Escola Municipal del Treball i actualment està cursant 

el Grau de Multimèdia a la Universitat Oberta de Catalunya. Va estar treballant a diverses 

botigues de roba per tal de compaginar la feina amb els seus estudis, com també ha tre-

ballat durant molts estius a casals esportius dins de la comarca del Vallès Oriental. 

Actualment està treballant a un col·legi a Sant Antoni de Vilamajor pel fet que li permet 

seguir estudiant en línia. Un cop graduada en Multimèdia vol realitzar el màster universita-

ri d'Aplicacions Multimèdia de la UOC. 
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