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Fitxa	del	treball	final	
	

Títol	del	treball:	 HereTo:	App	de	gestió	d’esdeveniments	

Nom	de	l’autor:	 Pol	Martínez	Maragall	

Nom	del	consultor/a:	 Jordi	Ceballos	Villach	

Data	de	lliurament	(mm/aaaa):	 06/2017	

Titulació	o	programa:	 Grau	en	Enginyeria	en	Informàtica	

Àrea	del	Treball	Final:	 Desenvolupament	aplicacions	dispositius	mòbils	(iOS)	

Idioma	del	treball:	 Català	

Paraules	clau	 iOS,	Swift	3,	Parse,	MapKit	

		Resum	del	Treball	(màxim	250	paraules):	Amb	la	finalitat,	context	d’aplicació,	metodologia,	
resultats	i	conclusions	del	treball	

El	TFG	tracta	sobre	el	desenvolupament	d’una	aplicació	per	a	dispositius	mòbils	amb	sistema	
operatiu	iOS,	que	permet	a	un	usuari	crear,	cercar	i	compartir	esdeveniments	que	ocorrent	al	
seu	voltant.	Podem	dir	doncs	que	és	un	gestor	d’esdeveniments.	

El	 principal	 objectiu	 de	 l’aplicació	 és	 que	 qualsevol	 usuari	 hi	 pugui	 accedir	 i	 cercar	 aquells	
esdeveniments	que	siguin	del	seu	interès.	En	el	cas	que	no	trobi	allò	que	està	cercant,	pot	crear	
un	esdeveniment	per	compartir-lo	amb	la	resta	d’usuaris	i	així	trobar	amb	qui	poder	compartir	
els	seus	gustos,	inquietuds	o	projectes.		

En	concret	l’aplicació	implementa	les	següents	funcionalitats:	

• Crear,	modificar	dades	d’un	usuari	
• Crear	esdeveniments	
• Cercar	esdeveniments	(inclosa	cerca	avançada)	
• Compartir	esdeveniments	
• Visualitzar	esdeveniments	creats	
• Visualitzar	esdeveniments	on	s’ha	apuntat	un	usuari	
• Visualitzar	els	esdeveniments	resultants	d’una	cerca	en	el	mapa.	

Totes	les	dades	són	emmagatzemades	en	un	base	de	dades	relacional	que	és	implementada	a	
través	del	back-end	anomenat	Parse.	Com	que	totes	 les	dades	són	emmagatzemades	en	un	
servidor	extern,	l’aplicació	és	capaç	de	funcionar	amb	poca	capacitat	en	disc	disponible.	
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Finalment	 s’ha	 obtingut	 una	 aplicació	 que	 ha	 estat	 desenvolupada	 amb	 el	 llenguatge	 de	
programació	 Swift	 3	 i	 l’entorn	 de	 desenvolupament	 integrat	 Xcode	 8.	 Principalment	 s’han	
utilitzat	els	frameworks	Parse	i	MapKit.	El	resultat	ha	estat	satisfactori,	ja	que	compleix	tots	els	
requeriments	definits	durant	la	fase	de	planificació.	

		Abstract	(in	English,	250	words	or	less):		

The	TFG	is	about	developing	an	application	for	mobile	devices	with	iOS	operating	system,	which	
allows	a	user	to	create,	search	and	share	events	that	happen	around	them.	We	can	call	it	an	
event	manager.	The	main	objective	of	this	application	is	that	all	users	can	access	and	search	
for	those	events	that	they	are	interested	in.	In	case	you	do	not	find	what	you	are	looking	for,	
you	can	create	your	own	event	to	share	it	with	other	users.	

In	particular	the	application	implements	the	following	functionalities:	

•	Create,	modify	user	data	

•	Create	events	

•	Search	events	(including	advanced	search)	

•	Share	events	

•	View	created	events	

•	View	events	where	a	user	has	been	joined	in	

•	View	events	search	resulting	when	using	map	

All	data	 is	 stored	 in	a	 relational	database	 that	 is	 implemented	through	the	back-end	called	
Parse.	Since	all	data	is	stored	on	an	external	server,	the	application	is	able	to	operate	with	low	
disk	capacity.	

Finally,	it	obtained	an	application	that	has	been	developed	with	Swift	3	programming	language	
and	 integrated	 development	 environment	 Xcode	 8.	
It	have	been	used	mainly	Parse	and	MapKit	frameworks.	The	result	is	satisfactory,	since	it	meets	
all	the	requirements	defined	during	the	planning	phase.	
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Capítol	1	–	Pla	de	treball	
	

1.1	Context	i	justificació	del	treball	
A	ningú	 li	queda	dubte	que	 la	societat	en	 la	que	vivim	cada	cop	està	més	 immersa	en	el	món	

tecnològic.	 La	majoria	 d’accions	 que	 realitzem	 o	 pels	 llocs	 on	 passem	 estan	 relacionats	 amb	

tecnologia.	Des	del	moment	en	que	ens	llevem	gràcies	al	despertador	que	inclou	el	nostre	mòbil,	

ja	estem	immersos	en	aquest	món.	

Si	analitzem	en	concret	la	tecnologia	mòbil,	podem	veure	que	ens	ha	aportat	moltes	facilitats	amb	

les	 tasques	 diàries.	Des	 de	 poder	 dirigir-nos	 exactament	 a	 la	 ubicació	 que	necessitem	arribar	

gràcies	al	GPS,	trobar	el	número	de	telèfon	d’aquell	restaurant	que	ens	agrada	tant	o	saber	en	tot	

moment	que	estan	fent	els	nostres	familiars,	amics	i	coneguts.	

Un	dels	avantatges	en	el	que	em	vull	centrar	en	aquest	treball	és	amb	que	ara	ja	no	és	necessari	

baixar	al	carrer	per	saber	què,	quan	i	on	puc	anar	a	veure	una	obra	de	teatre	concreta,	ni	anar	a	

trucar	a	 casa	de	 l’amic	per	organitzar	una	bona	escapada	pel	 cap	de	 setmana,	ni	 tampoc	per	

assabentar-te	de	en	quin	bar	de	la	ciutat	serveixen	les	millors	patates	braves.	Avui	en	dia	tenim	

tota	aquesta	informació	i	molta	més	al	nostre	abast	gràcies	als	telèfons	mòbils	i	totes	les	eines	

que	s’han	desenvolupant	al	seu	voltant.	Tot	això	em	porta	a	parlar	dels	gestors	d’esdeveniments.	

De	 totes	 aquestes	 plataformes	 en	 forma	 d’aplicacions	 que	 trobem	 en	 els	 nostres	 dispositius	

mòbils	 m’agradaria	 destacar	 totes	 aquelles	 que	 t’ajuden	 a	 trobar	 informació	 sobre	 aquelles	

activitats	que	poden	ser	del	teu	interès.	Et	donen	informació	bàsicament	sobre	què,	on	i	quan	és	

realitzarà	l’activitat.	Si	analitzem	diferents	d’aquestes	plataformes	ens	podem	donar	compte	que	

la	 majoria	 et	 permeten	 cercar	 esdeveniments	 creats	 per	 entitats	 públiques	 o	 privades,	

restaurants,	sales	de	festa,	clubs	esportius,	companyies	de	teatre,...,	però	no	n’hi	ha	gaires	que	

permetin	crear	a	un	usuari	a	nivell	individual	el	seu	propi	esdeveniment.	

L’objectiu	de	l’aplicació	que	es	vol	desenvolupar	és	de	crear	una	xarxa	d’esdeveniments	totalment	

gratuïts	 creats	 principalment	 per	 persones	 a	 nivell	 individual.	 Donat	 un	 usuari,	 aquest	 podrà	

cercar	esdeveniments	prop	seu	segons	un	requisits	a	escollir	o	crear	el	seu	propi	esdeveniment	

públic	o	privat.	
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Existeixen	altres	apps	que	tracten	de	cobrir	les	mateixes	necessitats,	però	amb	petites	diferències	

respecte	a	la	que	es	vol	implementar.	En	concret	m’he	fixat	en	l’app	Eventbrite,	ja	que	ofereix	un	

ventall	molt	ampli	d’opcions,	com	ara	crear	esdeveniments	públics	o	privats,	definir	el	nombre	de	

convidats,	el	tipus	d’entrada,	anàlisis	d’estadístiques,	possibilitat	de	promocionar...	Encara	que	si	

ens	hi	fixem,	tot	aquestes	accions	només	les	pots	realitzar	a	través	del	portal	web.	A	través	de	

l’app	 mòbil	 només	 pots	 cercar	 els	 esdeveniments	 i	 apuntar-t’hi.	 Altres	 app	 que	 podrien	 ser	

interessants	d’analitzar	són	per	exemple	Doodle,	Fever	o	TimeOut.	

	

1.2	Objectius	del	treball	
	
En	 aquest	 apartat	 definirem	 quins	 són	 els	 requeriments	 funcionals	 i	 no	 funcionals	 de	 la	

plataforma	 a	 desenvolupar.	 Al	 final	 del	 projecte	 s’analitzarà	 si	 aquests	 requeriments	 es	

compleixen	amb	l’aplicació	desenvolupada	

	

1.2.1	Requeriments	funcionals	
	
RF1.	L’aplicació	serà	desenvolupada	per	el	sistema	operatiu	iOS	

RF2.	L’aplicació	permet	crear	nous	usuaris	del	sistema	

RF3.	L’aplicació	permet	als	usuaris	crear	esdeveniments	

RF4.	Els	esdeveniments	poden	ser	públics	o	privats	

RF5.	Els	esdeveniments	sempre	són	gratuïts	

RF6.	Els	esdeveniments	només	poden	ser	creats	per	persones	físiques.		

RF7.	Els	esdeveniments	poden	ser	creats	per	entitats,	empreses	o	organitzacions	en	el	cas	que	

siguin	esdeveniments	sense	ànim	de	lucre	o	amb	fins	benèfics.	

RF8.	Per	un	esdeveniment	es	poden	definir	les	característiques:	

• Nom	

• Descripció	

• Categoria	

• Dia	i	hora	
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• Ubicació	

• Logotip	o	imatge	representativa	

• Convidar	usuaris	del	sistema	

RF9.	L’aplicació	permet	als	usuaris	cercar	esdeveniments	públics	

RF10.	Els	usuaris	poden	filtrar	la	cerca	segons:	

• Ubicació	 (podran	 visualitzar	 els	 esdeveniments	 propers	 en	 el	 mapa	 segons	 la	 seva	

localització	geogràfica)	

• Categoria	

• Data	i	hora	

RF11.	Els	usuaris	es	podran	apuntar	o	desapuntar	d’un	esdeveniment	

	

1.2.2	Requeriments	no	funcionals	
	
RNF1.	La	interfície	a	de	ser	intuïtiva	i	amigable	

RNF2.	L’aplicació	ha	de	donar	temps	de	resposta	ràpids	al	realitzar	les	diferents	accions	

RNF3.	El	dispositiu	mòbil	ha	de	permetre	accedir	a	la	ubicació	i	a	la	càmera.	

RNF4.	L’aplicació	ha	de	ser	fàcil	d’analitzar	i	corregir	possibles	errades	

RNF5.	L’aplicació	ha	de	guardar	les	dades	de	forma	fiable	i	segura	

RNF6.	L’aplicació,	en	la	seva	primera	versió	només	ha	de	ser	compatible	pel	dispositius	iPhone.	

RFN7.	L’aplicació	ha	de	ser	descarregada	i	instal·lada	fàcilment	

RNF7.	L’aplicació	ha	de	ser	lliurada	abans	del	14/06/17	
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1.3	Enfocament	i	mètode	seguit	
	
L’objectiu	del	projecte	és	desenvolupar	un	tipus	d’aplicació	ja	existent	al	mercat,	però	amb	una	

diferencia	clara,	tot	esdeveniment	contingut	en	la	nostra	aplicació	haurà	de	ser	gratuït	 i	sense	

ànim	 de	 lucre.	 Si	 l’administrador	 detecta	 alguna	 falta	 en	 aquest	 sentit,	 podrà	 esborrar	

l’esdeveniment	del	sistema.	Per	veure	les	principals	característiques	que	inclouen	les	aplicacions	

similars	ja	existents	s’ha	realitzat	la	següent	taula.	

	
Principals	

característiques		 Eventbrite	 Doodle	 Fever	 TimeOut	

Registre	com	a	usuari	 √	 √	 √	 √	

Crear	esdeveniments	 √	 √	 NO	 NO	

Esdeveniments	públics	i	
privats	 √	 Privats	 Públics	 Públics	

Esdeveniments	són	
gratuïts	

En	alguns	
casos	

En	alguns	
casos	

En	alguns	
casos	

En	alguns	
casos	

Funcionalitats	complertes	
en	App	

No	es	poden	
crear	 √	 √	 √	

Cerca	d’esdeveniments	 √	 No	es	poden	
cercar	 √	 √	

Localització	
d’esdeveniments	en	el	

mapa	
√	 NO	 √	 √	
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1.4	Planificació	del	treball	
	
S’ha	 creat	 un	 diagrama	 de	 Gantt	 per	 generar	 la	 planificació	 del	 disseny,	 implementació	 i	

lliurament	del	projecte.	Per	a	cadascuna	de	les	tasques	i	subtasques	s’ha	definit	la	seva	duració	

(en	hores).	També	s’ha	definit	la	data	d’inici	i	fi	d’aquestes.	
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1.5	Breu	sumari	de	productes	obtinguts	
	
El	 resultat	 final	 del	 TFG	ha	estat	una	aplicació	 compatible	 amb	 iOS	que	 implementa	 totes	 les	

funcionalitats	necessària	per	complir	amb	els	requeriments	funcionals	i	no	funcionals	definits	en	

l’apartat	1.2	Objectius	del	treball.	

L’aplicació	has	estat	codificada	amb	el	llenguatge	de	programació	Swift3	a	través	de	l’entorn	de	

desenvolupament	integrat	XCode	8.	Per	a	la	persistència	de	dades	s’ha	utilitzat	el	back-end	Parse.	

	

1.6	Breu	descripció	dels	altres	capítols	de	la	memòria	
 
El	 present	 document	 conté	 la	memora	 del	 Treball	 Final	 de	 Grau	 i	 s’estructura	 de	 la	 següent	

manera:	

• En	el	Capítol	1,	s’explica	la	introducció	del	treball,	que	conté	el	context	i	la	justificació,	els	

objectius	del	treball	i	la	planificació	que	es	seguirà	durant	el	desenvolupament	del	projecte.	

• En	el	Capítol	2,	s’inclou	els	usuaris	 i	context	al	voltant	de	 l’aplicació	a	desenvolupar,	el	

disseny	conceptual	amb	els	seus	diferents	diagrames,	el	prototipatge	en	forma	de	sketch	

i	un	prototipatge	fidel.	

• En	el	Capítol	3,	s’explica	com	ha	estat	la	implementació	del	projecte.	Primer	es	mostra	el	

diagrama	 de	 casos	 d’ús,	 seguit	 del	 disseny	 de	 l’arquitectura,	 per	 finalitzar	 amb	 el	

desenvolupament.	

• En	el	Capítol	4,	es	presenta	l’aplicació	final	a	través	de	diferents	captures	de	les	pantalles	

de	l’aplicació.	

• En	el	Capítol	5,	es	conclou	el	treball	amb	les	conclusions	que	s’han	extret	després	de	dur	

a	terme	el	projecte	i	també	es	defineixen	possibles	línies	de	futur	en	l’aplicació.	
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Capítol	2	–	Disseny	i	arquitectura	
 

2.1	Usuaris	i	context	d’ús	
 

2.1.1	Context	d’ús	
Per	obtenir	informació	sobre	les	necessitats,	objectius,	actituds	i	context	dels	usuaris	de	la	nostra	

aplicació	el	que	fem	és	utilitzar	un	o	varis	mètodes	de	indagació.	

	

El	 primer	mètode	que	 analitzem	és	 el	d’observació	 i	 investigació	 contextual.	 Aquest	mètode	

s’utilitza	per	conèixer	l’entorn	en	el	que	es	farà	servir	la	nostra	aplicació,	però	com	que	estem	

parlant	d’una	aplicació,	els	entorns	seran	múltiples.	Per	aquesta	raó,	descartem	aquest	mètode.	

	

En	segon	 lloc	analitzem	el	mètode	de	Shadowing.	Aquest	mètode	tracte	de	què	 l’investigador	

observi	al	participant	mentre	realitza	les	seves	activitats	quotidianes	amb	l’objectiu	de	conèixer	

l’entorn	i	veure	en	quin	moment	fan	ús	de	l’aplicació,	com	i	perquè.	En	el	nostre	cas,	al	tractar-se	

d’una	aplicació	de	creació	d’esdeveniments,	penso	que	no	existeix	un	moment	concret	del	dia	

destinat	a	aquesta	activitat,	per	tant	no	es	pot	saber	en	quin	context	o	moment	utilitzarà	la	nostra	

aplicació.	Per	aquesta	raó	descartem	aquest	mètode.	

	

En	 tercer	 lloc	 analitzem	 el	mètode	 del	 diari.	 Aquest	 mètode	 seria	 molt	 similar	 al	 mètode	

Shadowing	però	amb	la	particularitat	de	què	deixa	de	ser	intrusiu	pel	participant.	En	aquest	cas	

és	 el	 propi	 participant	 que	 fa	 anotacions	 sobre	 el	 seu	 entorn	 i	 en	 quins	 moments	 utilitza	

l’aplicació.	Per	la	mateixa	raó	que	anteriorment,	no	tinc	clar	que	per	la	tipologia	de	la	aplicació,	

aquesta	 s’utilitzi	 en	 un	 entorn	 en	 concret,	 més	 aviat	 pot	 ser	 utilitzat	 en	 qualsevol	 entorn	

imaginable.	Per	aquesta	raó	descartem	aquest	mètode.	

	

Per	últim,	analitzem	el	mètode	de	Benchmarking.	Aquest	mètode	pretén	conèixer	les	necessitats,	

objectius,	 actituds	 i	 context	 dels	 usuaris	 a	 través	 d’analitzar	 productes	 que	 comparteixen	
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similituds	 amb	 l’aplicació	 a	 desenvolupar.	 Ens	 permetrà	 descobrir	 les	 millores	 pràctiques	 en	

l’àmbit	de	l’aplicació,	veure	quines	funcionalitats	tenen	les	altres	aplicacions	que	no	té	la	nostra	i	

viceversa,	 identificar	 patrons	 o	 veure	 com	 s’han	 solucionat	 determinats	 problemes	 de	

programació.	Des	del	meu	punt	de	vista	aquest	és	el	mètode	que	millor	ens	servirà	en	el	nostre	

cas.	

	

Un	cop	analitzats	els	diferents	mètodes	d’indagació	arribem	a	la	conclusió	que	el	mètode	que	

millor	s’adapta	al	anàlisis	de	la	nostra	aplicació	i	que	ens	permet	obtenir	informació	sobre	les	

necessitats,	objectius,	actituds	i	context	dels	usuaris	és	el	Benchmarking.	

	

Arribats	 aquest	 punt	 ja	 hem	 escollit	 quin	mètode	 d’indagació	 utilitzarem.	 Ara	 doncs	 hem	 de	

plantejar,	desenvolupar	i	fer	una	cerca	de	resultats	seguint	el	mètode	Benchmarking.	

	

El	primer	que	s’ha	fet	ha	estat	un	a	cerca	sobre	diferents	aplicacions	de	l’àmbit	de	l’aplicació	que	

es	vol	desenvolupar	i	s’ha	cregut	oportú	analitzar	les	següents	aplicacions:	

• Eventbrite:	 Aplicació	 mòbil	 que	 et	 permet	 crear	 esdeveniments	 públics	 o	 privats,	

promocionar-los	a	través	de	la	seva	pàgina	web	i	organitzar	tots	els	detalls,	com	ara	venta	

d’entrades,	gestió	d’accessos,	etc.	

• Doodle:	Aplicació	mòbil	que	et	permet	 fer	una	proposta	de	esdeveniment,	 i	deixar	als	

participants	escollir	quin	dia	el	volen	realitzar.	Normalment	la	data	més	escollida	serà	la	

elegida	per	realitzar	l’esdeveniment.	Acostumen	a	ser	esdeveniments	privats.	

• Fever:	Aplicació	mòbil	que	et	permet	buscar	esdeveniments	a	partir	dels	teus	gustos.	Te	

l’objectiu	que	l’usuari	redescobreixi	els	esdeveniments	de	la	seva	ciutat.	

• TimeOut:	 Aplicació	 mòbil	 que	 et	 mostra	 esdeveniments	 dins	 les	 següents	 categories:	

restaurants	 a	 prop,	 bars	 a	 prop,	 coses	 per	 fer	 populars	 o	 arts	 de	 la	 setmana.	 Et	 dóna	

informació	detallada	de	cada	un	dels	esdeveniments.	
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Configurem	 la	 següent	 taula	 resum	 per	 poder	 extreure	 conclusions.	 Com	 podem	 veure	 és	 la	

mateixa	taula	que	s’ha	utilitzat	en	l’apartat	apartat	1.3	Enfocament	i	mètode	a	seguir.	Aquesta	

taula	conté	quatre	aplicacions	que	existeixen	en	el	mercat,	similars	a	la	que	volem	desenvolupar.	

	

Principals	
característiques		 Eventbrite	 Doodle	 Fever	 TimeOut	

Registre	com	a	usuari	 √	 √	 √	 √	

Crear	esdeveniments	 √	 √	 NO	 NO	

Esdeveniments	públics	i	
privats	 √	 Privats	 Públics	 Públics	

Esdeveniments	són	
gratuïts	

En	alguns	
casos	

En	alguns	
casos	

En	alguns	
casos	

En	alguns	
casos	

Funcionalitats	complertes	
en	App	

No	es	poden	
crear	 √	 √	 √	

Cerca	d’esdeveniments	 √	 No	es	poden	
cercar	 √	 √	

Localització	
d’esdeveniments	en	el	

mapa	
√	 NO	 √	 √	

	
	
S’ha	 creat	 una	 taula	 comparativa	 perquè	 pot	 ajudar	 a	 veure	 si	 les	 aplicacions	 analitzades	

compleixen	les	principals	característiques	plantejades	per	la	nostra	aplicació.	

	

EventBrite:	Com	es	pot	veure	en	la	taula,	és	la	aplicació	que	més	similituds	té	amb	la	que	s’està	

plantejant.	Pots	crear	esdeveniments,	tant	públics	com	privats	i	també	et	permet	realitzar	una	

cerca.	El	que	m’ha	 sorprès	però	d’aquesta	aplicació	és	que	a	 través	de	 la	app	mòbil	no	hi	ha	

possibilitat	de	crear	els	esdeveniments,	només	ho	pots	fer	a	través	del	portal	web.	Un	punt	que	

m’ha	resultat	interessant	és	la	classificació	que	fa	dels	esdeveniments	per	categories.	

Doodle:	 Potser	 de	 totes	 les	 aplicacions	 escollides	 és	 la	 que	 menys	 similituds	 té.	 En	 aquesta	

aplicació	només	es	poden	crear	esdeveniments	privats,	que	després	el	creador	d’aquest	podrà	
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promocionar	 però	 mai	 a	 través	 de	 la	 pròpia	 aplicació.	 Per	 la	 qual	 cosa	 tampoc	 existeix	 una	

funcionalitat	de	cerca.	Un	punt	que	m’ha	 resultat	 interessant	és	 la	 senzillesa	del	 formulari	de	

creació	d’un	esdeveniment.	

	

Fever:	Aquesta	aplicació	et	deixa	fer	una	cerca	dels	esdeveniments	segons	Quan,	On	o	Què	vols	

fer.	Quan	crees	el	teu	perfil	et	demana	que	triïs	en	quina	ciutat	buscar	i	llavors	només	et	mostra	

els	esdeveniments	d’aquesta.	Si	que	es	cert	però	que	llavors	pot	obrir	la	funcionalitat	del	Mapa	i	

et	mostrarà	els	esdeveniments	segons	on	et	posicionis.	Un	punt	que	m’ha	resultat	interessant	és	

que	un	usuari	pot	veure	els	usuaris	que	hi	ha	apuntats	a	aquell	esdeveniment,	els	pot	seguir	i	pot	

veure	en	quines	activitats	s’han	apuntat.	

	

TimeOut:	Aquesta	aplicació	és	molt	similar	a	Fever	però	té	un	cercador	més	complert	d’activitats.	

Et	permet	fer	una	cerca	directament	escrivint	paraules	claus	o	a	partir	d’un	menú	cercar	activitats	

relacionades	amb	Restaurants,	Bars,	Coses	per	fer	populars	o	Art.	

Quan	fas	una	cerca	més	detallada	pots	escollir	la	ciutat	i	el	moment	concret	en	que	vols	buscar	

esdeveniments.	Un	cop	et	mostra	els	resultats	tens	el	botó	Mapa	per	visualitzar	 la	 localització	

dels	esdeveniments.	El	punt	que	més	interessant	m’ha	semblat	és	que	la	cerca	que	et	permet	fer	

és	molt	complerta.	
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2.1.2	Usuaris	
 
S’ha	estat	buscant	informació	sobre	quins	són	els	principals	perfils	de	usuaris	que	es	poden	definir	

en	les	aplicacions	mòbil.	L’anàlisi	dels	diferents	tipus	de	perfils	d’usuaris,	en	concret	es	centra	en	

un	informe	escrit	per	OMD	i	Twitter	anomenat		APPdiction1.	S’ha	pogut	visualitzar	la	presentació	

de	l’informe	en	video2.	

	

Aquest	estudi	és	el	primer	realitzat	a	Espanya	i	es	basa	en	el	comportament	real	de	1.297	usuaris	

amb	 els	 seus	 smartphones.	 Amb	 la	 tecnologia	 SmartMe	 Analytics	 s’ha	 monitoritzat	 el	

comportament	de	1.297	persones	amb	els	seus	smartphones	durant	un	més	i	mig.	L’estudi	revela	

dades	molt	rellevants,	com	ara	que	els	espanyols	passem,	de	mitja,	1,21	hores	al	dia	connectats	

als	nostres	mòbils.	

	

La	dada	més	interessant	per	el	projecte	és	que	l’estudi	determina	que	no	existeix	un	únic	perfil	

d’usuari,	 sinó	que	tot	depèn	del	nivell	d’addicció	al	 smartphone.	En	concret,	defineix	4	perfils	

d’usuaris	diferents:	

	

1. Practicals:	Usuaris	que	busquen	la	simplicitat	en	el	seu	smartphone.	L’utilitzen	bàsicament	

per	comunicar-se	a	través	d’aplicacions	de	missatgeria	instantània.	El	74%	del	total	són	

majors	de	35	anys,	majoritàriament	homes.	Són	un	31%	del	total	d’usuaris.	Per	aquests	

usuaris	es	necessitarà	una	interfície	senzilla	i	en	la	qual	siguin	necessaris	els	mínims	tocs	

possibles	per	realitzar	les	principals	accions.		

2. Appspirationals:	Usuaris	en	què	el	mòbil	forma	part	de	la	seva	manera	de	viure.	Es	podria	

dir	que	el	mòbil	 és	una	extensió	d’ells	mateixos.	Estan	per	 sobre	de	 la	mitjana	en	 l’ús	

d’aplicacions	de	fotografia.	L’edat	mitja	està	per	sota	dels	30	anys.	Són	un	25%	del	total	

                                                
1 http://blog.omd.es/omd-y-twitter-presentan-appdiction 
 
2 https://www.youtube.com/watch?v=oMZlhuArq8I 
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d’usuaris.	 Per	 aquest	 usuaris	 es	 necessitarà	 pensar	 en	 afegir	 un	 apartat	 de	 fotos	

relacionades	amb	cadascun	dels	esdeveniments.		

3. Relationals:	Usuaris	que	utilitzen	principalment	aplicacions	de	xarxes	socials.	Superen	el	

temps	mig	d’ús	del	mòbil	establert	en	1	hora	i	20min.	La	edat	mitja	són	els	35	anys.	Són	

un	28%	del	total	d’usuaris.	Per	aquests	usuaris	s’hauria	d’implementar	la	possibilitat	de	

interactuar	 amb	 els	 diferents	 usuaris	 de	 l’aplicació.	 Com	 a	 mínim	 poder	 veure	 quins	

usuaris	estan	inscrits	a	un	esdeveniment	en	concret.	

4. Appdicted:	Usuaris	 interessats	en	qualsevol	tipus	d’aplicació.	Usuaris	que	realment	són	

addictes.	La	edat	mitja	d’aquests	usuaris	està	per	sota	els	30	anys.	Són	el	16%	d’usuaris.		

 

2.2	Disseny	conceptual	

2.2.1	Escenaris	d’ús	
 
 
Escenari	1	

Perfil	usuari	 Practicals,	Appspirational,	Relationals,	Appdicted	
Context	 Usuari	que	es	troba	sol	a	casa,	té	temps	lliure	i	vol	realitzar	

alguna	activitat	diferent	a	les	habituals.	Pot	ser	qualsevol	
dia	de	 la	setmana.	Decideix	que	li	agradaria	apuntar-se	a	
un	 grup	 de	 voluntariat	 ajudant	 a	 nens	 sense	 recursos	 a	
realitzar	els	deures.	

Objectius	 Realitzat	una	activitat	diferent	a	les	habituals.	
Conèixer	gent	nova.	
Gaudir	amb	els	nens	
Realitzar	una	activitat	altruista	

Tasques	 Realitzar	una	cerca	d’un	esdeveniment	que	pugui	complir	
els	seus	objectius	

Necessitats	d’informació	 En	quina	ciutat	vol	realitzar	l’esdeveniment.	
De	quina	categoria	vol	realitzar	l’esdeveniment.	
Requisits	per	participar-hi	

Funcionalitats	 Crear	nou	usuari.	
Accedir	com	a	usuari.	
Cercar	un	esdeveniment	segons	localització	o	categoria	
Inscripció	a	un	esdeveniment	
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Desenvolupament	tasques	 Es	dona	d’alta	a	l’aplicació	perquè	encara	no	ho	havia	fet.	
Realitzar	 una	 cerca	 d’esdeveniments	 de	 la	 categoria	
voluntariat.	Realitzar	una	cerca	dins	la	seva	ciutat.	Troba	un	
esdeveniment	 que	 li	 encaixa	 amb	 el	 que	 estava	 cercant.	
S’inscriu	a	l’esdeveniment.	

	
Escenari	2	

Perfil	usuari	 Practicals,	Appspirational,	Relationals,	Appdicted	
Context	 Usuari	 que	 es	 troba	 amb	 la	 seva	parella	 i	 volen	 realitzar	

alguna	activitat	en	la	seva	ciutat.	Volen	realitzar-la	durant	
el	 cap	 de	 setmana.	 Han	 pensat	 en	 fer	 alguna	 activitat	
d’esport.	Saben	que	un	amic	seu	n’ha	creat	un	que	els	hi	
pot	interessar.	

Objectius	 Realitzar	una	activitat	durant	el	cap	de	setmana	
Gaudir	de	la	ciutat	
Fer	esport	
Veure’s	amb	amics	

Tasques	 Realitzar	la	cerca	d’un	esdeveniment	creat	per	un	amic	seu	
Necessitats	d’informació	 El	 nom	 d’usuari	 que	 té	 el	 seu	 amic	 per	 a	 poder	 cerca	

l’esdeveniment	creat	per	ell.	
Funcionalitats	 Accedir	com	a	usuari	

Consultar	les	amistats	dins	l’aplicació	
Veure	l’esdeveniment	que	ha	creat	un	usuari	

Desenvolupament	tasques	 Accedeixen	a	l’aplicació,	fan	una	cerca	a	partir	del	nom	de	
l’esdeveniment.	 Troben	 l’esdeveniment.	 Accedeixen	 als	
seus	detalls	i	veuen	que	l’ha	creat	el	seu	amic.	S’inscriuen	
a	l’esdeveniment.	

	
Escenari	3	

Perfil	usuari	 Practicals,	Appspirational,	Relationals,	Appdicted	
Context	 Varis	usuaris	de	l’aplicació	que	són	amics.	Es	troben	junts	

parlant	i	els	hi	ve	de	gust	anar	a	jugar	un	partit	de	bàsquet.	
Ells	són	5	pel	que	necessiten	a	5	persones	més	per	poder	
organitzar	el	partit.	Pensen	en	utilitzar	l’aplicació	per	crear	
l’esdeveniment	i	que	altres	usuaris	s’hi	puguin	apuntar.	

Objectius	 Aconseguir	que	més	persones	s’apuntin	a	la	seva	activitat	
Fer	esport	
Passar-ho	bé	entre	amics	

Tasques	 Crear	un	esdeveniment	per	que	altres	usuaris	s’hi	apuntin	
Necessitats	d’informació	 Quina	activitat	volen	realitzar	

En	quina	localització	
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En	quina	hora	
Quants	participants	han	de	ser	

Funcionalitats	 Accedir	com	usuari	
Crear	esdeveniment	

Desenvolupament	tasques	 Obren	l’aplicació	i	creen	un	esdeveniment.	Especifiquen	el	
títol	de	l’esdeveniment,	la	categoria,	el	lloc	i	la	data	i	hora.	
Especifiquen	 que	 només	 poden	 apuntar-s’hi	 5	 persones.	
Especifiquen	 que	 l’esdeveniment	 sigui	 privat	 i	 ells	
l’enviaran	 a	 aquelles	 persones	 que	 podrien	 estar	
interessades.	

	
Escenari	4	

Perfil	usuari	 Practicals,	Appspirational,	Relationals,	Appdicted	
Context	 Usuari	que	és	nou	a	la	ciutat.	Li	agrada	molt	anar	a	córrer	

per	 les	 tardes	 però	 no	 coneix	 a	 ningú	 per	 fer-ho	 amb	
companyia.	Decideix	 crear	un	esdeveniment	públic	 i	 que	
s’apunti	tant	gent	com	vulgui.	

Objectius	 Crear	un	esdeveniment	nou	
Conèixer	gent	nova	
Realitzar	la	activitat	que	més	li	agrada	

Tasques	 Crear	un	esdeveniment	per	que	altres	usuaris	s’hi	apuntin	
Necessitats	d’informació	 Quina	activitat	vol	realitzar	

Quan	vol	realitzar-la	
Lloc	on	assignar	el	punt	de	trobada	

Funcionalitats	 Accedir	com	a	usuari	
Crear	esdeveniment	

Desenvolupament	tasques	 Obre	l’aplicació	i	crea	un	esdeveniment.	Especifica	el	títol	
de	 l’esdeveniment,	 la	 categoria,	 el	 lloc	 i	 la	 data	 i	 hora.	
Especifica	 que	 poden	 apuntar-se	 tantes	 persones	 com	
vulguin	i	defineix	l’esdeveniment	com	a	públic.	
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2.2.2	Fluxos	d’interacció	
 
Crear	un	flux	d’interacció	de	l’aplicació	ens	ajuda	a	veure	quins	són	tots	els	camins	que	podrà	

seguir	un	usuari	dins	l’aplicació	segons	les	funcionalitats	a	desenvolupar.	En	el	cas	d’una	aplicació	

mòbils	ens	ajudarà	a	veure	quines	són	les	vistes	que	necessitem	implementar.	
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2.3	Prototipatge	
	
Per	a	fer	el	prototipatge	ens	hem	servit	dels	fluxos	d’interacció	per	tenir	una	guia	general.	Primer	
s’han	realitzat	a	mà	alçada	una	sèrie	d’esbossos	on	hem	pintat	les	pantalles	principals.	Finalment	
hem	realitzat	un	prototipatge	d’alta	fidelitat	amb	la	eina	Proto.io.	
	

2.3.1	Sketches	
	
S’ha	 realitzat	 una	primera	 aproximació	 del	 disseny	 a	mà	 alçada.	 S’ha	 pensat	 en	 les	 principals	
pantalles	i	funcionalitats	que	haurà	de	tenir	l’aplicació.	
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2.3.2	Prototip	d’alta	fidelitat	
	
El	prototipat	d’alta	fidelitat	s’ha	realitzat	a	partir	de	l’eina	Proto.io.	Aquesta	eina	permet	crear	les	
diferents	pantalles	 i	 incloure-hi	elements	configurables.	D’aquesta	manera	hem	aconseguit	un	
prototip	amb	gran	nombre	de	detalls.	
En	el	següent	link	es	pot	consultar	el	prototip	de	manera	interactiva:	
https://share.proto.io/YX7SUN/	
	
Seguidament	es	mostren	les	9	pantalles	que	s’han	creat:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

22 HereTo	–	App	de	gestió	d’esdeveniments	–	Pol	Martínez	Maragall	

14	de	juny	de	2017 
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2.4	Avaluació	
	
En	aquesta	 fase	es	pretén	avaluar	el	 prototip	que	 s’ha	desenvolupat.	 Prenent	 com	a	punt	de	

partida	el	anàlisis	previ	dels	requeriments	que	ha	de	complir	el	producte,	s’avaluarà	el	prototip	a	

partir	d’un	test	d’usabilitat	i	un	qüestionari.	

	

S’avaluaran	les	tasques	bàsiques	que	ha	de	complir	el	producte	un	cop	desenvolupat.	A	cadascun	

dels	usuaris	que	avaluaran	el	prototip	se’ls	demanarà	que	realitzin	les	següents	tasques:	

• Crear	un	nou	usuari	

• Crear	un	nou	esdeveniment	

• Cercar	un	esdeveniment	

• Apuntar-se	a	un	esdeveniment	

• Desapuntar-se	d’un	esdeveniment	

• Modificar	dades	usuari	

	

El	 test	es	 realitzarà	des	d’un	dispositiu	mòbil,	 ja	que	 l’aplicació	Proto.io	et	permet	carregar	el	

prototip	al	mòbil.	D’aquesta	manera	aconseguirem	donar-li	més	sensació	de	realitat.	

	

Després	de	què	els	usuaris	hagin	avaluat	el	prototip	i	que	nosaltres,	com	a	avaluadors	haguem	

pres	 nota,	 es	 demanarà	 als	 usuaris	 que	 realitzin	 el	 qüestionari	 que	 es	 troba	 en	 Annex	

1.Qüestionari		proves	prototip	
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Capítol	3	–	Implementació	
3.1	Casos	d’ús	

3.1.1	Diagrama	casos	d’ús	
 
En	la	següent	figura	es	representa	el	diagrama	de	casos	d’ús,	el	qual	consta	de	13	principals	casos	

d’ús.	En	el	diagrama	estan	representats	2	actors,	el	usuari	no	registrat	i	l’usuari	ja	registrat.	

Com	es	pot	veure,	excepte	el	cas	d’ús	de	registrar-se	al	sistema,	en	la	resta	de	casos	és	necessari	

que	abans	l’usuari	estigui	registrat	i	hagi	fet	un	Login	a	l’aplicació	per	poder	accedir-hi.	
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3.1.2	Definició	casos	d’ús	
 
Si	en	 la	 taula	anterior	es	mostrava	 la	 representació	gràfica	dels	 casos	d’ús,	en	aquest	apartat	

definim	la	informació	de	cadascun	d’ells.	Per	cada	cas	d’ús	definirem	l’identificador,	nom,	actors	

implicats,	pre-condicions,	flux	i	post-condicions.	

	
Identificador	 CU_2	
Nom	 Sortir	del	sistema	(logout)	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. Usuari	prem	botó	logout	i	surt	del	

sistema	
Post-condicions	 L’usuari	ha	sortit	del	sistema	

	
Identificador	 CU_3	
Nom	 Registrar-se	al	sistema	
Actors	 Not	registred	user	
Pre-condicions	 Cap	
Flux	 1. Usuari	introdueix	les	dades	al	formulari	

de	registre	
Si	dades	correctes:	
2. Usuari	queda	registrat	al	sistema	
Si	dades	incorrectes:	
3. Usuari	ha	de	tornar	a	introduir	les	

dades	
Post-condicions	 L’usuari	ha	quedat	registrat	al	sistema	

	
Identificador	 CU_4	
Nom	 Modificar	les	dades	personals	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	

Identificador	 CU_1	
Nom	 Identificar-se	al	sistema	(login)	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	registrat	al	sistema	
Flux	 1. Usuari	introdueix	usuari	i	password	

Si	dades	correctes:	
2. Usuari	pot	accedir	al	sistema	
Si	dades	incorrectes:	
3. Usuari	ha	de	tornar	a	introduir	les	

dades	
Post-condicions	 L’usuari	s’ha	identificat	al	sistema	
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Flux	 1. Usuari	prem	botó	que	li	permet	veure	
les	seves	dades	

2. Substitueix	per	unes	altres	les	dades	
que	vol	modificar	

Si	dades	correctes:	
3. El	sistema	guarda	els	canvis	
Si	dades	incorrectes:	
4. L’usuari	ha	de	tornar	a	introduir	els	

canvis	correctament	
Post-condicions	 L’usuari	ha	modificat	les	seves	dades	

	
Identificador	 CU_5	
Nom	 Donar	d’alta	un	nou	esdeveniment	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	ha	d’introduir	les	dades	

necessaris	per	crear	un	esdeveniment	
en	el	formulari.	

Si	dades	correctes:	
2. L’esdeveniment	es	crea	i	les	dades	

queden	guardades	
Si	dades	incorrectes:	
3. L’usuari	ha	de	tornar	a	introduir	les	

dades	que	no	siguin	correctes	
Post-condicions	 S’ha	donat	d’alta	un	nou	esdeveniment	

	
Identificador	 CU_6	
Nom	 Eliminar	un	esdeveniment	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	cerca	l’esdeveniment	en	la	

llista	d’esdeveniments	creats	per	ell	
(CU_13).	

2. L’usuari	accedeix	al	llistat	
d’esdeveniments	creats	per	ell	

3. Eliminar	l’esdeveniment	que	desitja	
Post-condicions	 S’ha	eliminat	un	esdeveniment	

	
Identificador	 CU_7	
Nom	 Buscar	un	esdeveniment	per	diferents	criteris	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	selecciona	els	criteris	que	vol	

especificar	en	la	cerca	de	
l’esdeveniment	
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Si	no	es	troba	cap	esdeveniment:	
2. Se	li	permet	fer	una	nova	cerca	a	

l’usuari	
Si	es	troben	resultats:	
3. L’usuari	pot	seleccionar	un	dels	

esdeveniments	trobats	per	veure	els	
detalls	

Post-condicions	 S’ha	trobat	un	esdeveniment	
	
Identificador	 CU_8	
Nom	 Veure	el	detall	d’un	esdeveniment	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	busca	un	esdeveniment	per	

diferents	criteris	(CU_7)	o	llista	tots	els	
esdeveniments	als	que	s’ha	apuntat	
(CU_12)	

2. Clica	sobre	l’esdeveniment	del	que	li	
interessa	visualitzar	els	detalls	

Post-condicions	 S’ha	vist	el	detall	d’un	esdeveniment	
	
Identificador	 CU_9	
Nom	 Apuntar-se	a	un	esdeveniment	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	busca	un	esdeveniment	per	

diferents	criteris	(CU_7)		
2. L’usuari	visualitza	els	detalls	de	

l’esdeveniment	(CU_8)	
3. L’usuari	s’apunta	a	l’esdeveniment	fent	

clic	al	boto	Join,	sempre	i	quan	no	si	
hagi	apuntat	amb	anterioritat.	

Post-condicions	 L’usuari	queda	apuntat	a	un	esdeveniment	
	
Identificador	 CU_10	
Nom	 Apuntar-se	a	un	esdeveniment	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	busca	un	esdeveniment	per	

diferents	criteris	(CU_7)	,	l’usuari	
visualitza	els	detalls	de	l’esdeveniment	
(CU_8)	o	llista	tots	els	esdeveniments	
als	que	s’ha	apuntat	(CU_12)	
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2. L’usuari	es	desapunta	a	
l’esdeveniment,	sempre	i	quan	si	hagi	
apuntat	amb	anterioritat.	

Post-condicions	 L’usuari	es	desapunta	d’un	esdeveniment	
	
Identificador	 CU_11	
Nom	 Compartir	un	esdeveniment	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	llista	tots	els	esdeveniments	als	

que	s’ha	apuntat	(CU_12)	o	els	que	ha	
creat	(CU_13)	

2. L’usuari	visualitza	els	detalls	de	
l’esdeveniment	(CU_8)	

3. L’usuari	tap	a	Share	per	compartir	
l’esdeveniment	amb	un	usuari	de	
l’aplicació	

Post-condicions	 L’usuari	visualitza	tots	els	usuaris	de	l’aplicació	i	
selecciona	amb	qui	vol	compartir	
l’esdeveniment	

	
Identificador	 CU_12	
Nom	 Llistar	tots	els	esdeveniments	als	que	s’està	

apuntat	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	visualitza	tot	els	

esdeveniments	als	que	està	apuntat.	
Post-condicions	 L’usuari	visualitza	tots	els	esdeveniments	als	

que	està	apuntat	
	
Identificador	 CU_13	
Nom	 Llistar	tots	els	esdeveniments	creats	per	l’usuari	
Actors	 User	
Pre-condicions	 L’usuari	ha	d’estar	identificat	al	sistema	
Flux	 1. L’usuari	cerca	l’esdeveniment	en	la	

llista	d’esdeveniments	creats	per	ell	
Post-condicions	 L’usuari	visualitza	tots	els	esdeveniments	als	

que	està	apuntat	
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3.2	Disseny	de	l’arquitectura	

3.2.1	Diagrama	de	classes	UML	
 
Seguidament	s’ha	definit	el	que	seria	un	diagrama	de	classes.	En	aquest	diagrama	només	han	

estat	representades	les	classes	objecte,	és	a	dir,	User	i	Events.	En	el	projecte	en	XCode	hi	trobarem	

moltes	 més	 classes,	 de	 les	 quals	 la	 majoria	 corresponen	 als	 controladors	 que	 mostren	 la	

informació	en	els	diferents	views	del	Main.storyboard.	
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3.2.2	Diagrama	base	de	dades	
 
La	base	de	dades	esta	construïda	sobre	el	back-end	Parse.	És	una	base	de	dades	relacional.	En	la	

següent	figura	es	mostra	la	seva	representació.	
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3.3	Desenvolupament	
 
En	aquest	apartat	explicarem	el	procés	que	s’ha	seguit	per	desenvolupar	el	projecte.	

Principalment	parlarem	dels	frameworks	Parse,	MapKit,	veurem	com	podem	executar	l’aplicació	

i	analitzarem	quin	és	l’estat	principal	del	projecte.		

	
	

3.3.1	Eines	utilitzades	
 
Aquest	és	el	primer	cop	que	faig	una	aplicació	per	iOS	i	per	tant	no	tenia	cap	coneixement	de	com	

programar	un	projecte	d’aquest	 tipus.	 Per	 aquesta	 fet,	 els	meus	primers	 passos	 van	 ser	 anar	

seguint	 de	 desenvolupament	 d’aplicacions	 bàsiques	 i	 començar-me	 a	 endinsar	 en	 el	món	 del	

XCode.	

Després	de	desenvolupar	unes	quantes	aplicacions	conèixer	el	Storyboard,	els	IUViewControllers,	

UITableViews,	etc.,	vaig	veure	que	potser	el	més	complicat	seria	desenvolupar	una	aplicació	amb	

persistència	 de	 dades.	 No	 era	 vàlid	 una	 persistència	 de	 dades	 local,	 ja	 que	 aquestes	 serien	

compartides	per	diferents	usuaris	de	l’aplicació,	per	aquest	fet	era	necessari	un	persistència	de	

dades	en	un	servidor.	

Després	de	veure	diferents	eines,	ràpidament	em	vaig	decidir	per	utilitzar	Parse.	

Parse	és	un	Backend,	as	a	Service	(BaaS),	un	servei	per	vincular	les	aplicacions	amb	un	Cloud	que	

té	algunes	funcionalitats	ja	definides	com:	

- Emmagatzematge	i	gestió	de	dades	

- Login	/	Logoff	d’usuaris	

- Notificacions	push	

Per	poder	treballar	amb	ell	és	tant	fàcil	com	incloure	el	framework	Parse	en	el	projecte	de	XCode.	

És	una	plataforma	molt	flexible	i	que	treballa	amb	multitud	de	sistemes	operatius.	Un	cop	integrat	

amb	el	projecte	és	possible	utilitzar	totes	les	seves	funcionalitats.	

Parse	és	una	eina	OpenSource,	per	la	qual	cosa	la	pots	descarregar	fàcilment.	Per	instal·lar-la	i	

començar	a	utilitzar-la	has	de	disposar	d’un	Cloud.	
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Vaig	decidir-me	doncs	a	utilitzar	una	instància	de	Amazon	Web	Services,	que	en	el	seu	tram	més	

baix	de	funcionalitats,	és	gratuïta.	D’aquesta	manera	ja	tenia	un	cloud	on	poder	instal·lar-hi	el	

back-end	Parse.	

A	l’inici	de	desenvolupar	el	projecte		funcionava	força	bé.	Per	començar	s’ha	d’afegir	el	framework	

en	el	projecte	i	configurar-lo	amb	la	API	Key.	Aleshores,	ja	pots	començar	a	utilitzar-lo.	

El	 que	 més	 m’ha	 agradat	 fins	 ara	 de	 Parse	 és	 que	 el	 seu	 framework	 implementa	 algunes	

funcionalitats	 que	 et	 permeten	 gestionar	 de	 manera	 molt	 fàcil	 l’inici	 de	 sessió	 d’usuaris	 en	

l’aplicació	 i	 en	 tot	moment	 et	 permet	 recuperar	 el	 ID	 de	 l’usuari,	molt	 útil	 per	 la	majoria	 de	

funcionalitats	a	desenvolupar.	

Tot	 i	que	 inicialment	vaig	començar	a	utilitzar	Amazon	Web	Services,	de	seguida	 li	vaig	trobar	

algunes	 limitacions,	 pel	 que	 finalment	 vaig	 optar	 per	 utilitzar	 un	 host	 anomenat	 Back4App	

(http://www.back4app.com)	que	integra	el	back-end	Parse.	

Un	 altre	 framework	 que	 he	 utilitzat	 ha	 estat	 el	 MapKit	 que	 et	 permet	 mostrar	 objectes	

geolocalitzats	 en	 un	 mapa.	 A	 partir	 d’aquest	 framework	 he	 pogut	 cobrir	 el	 requeriment	 de	

mostrar	els	esdeveniments	en	un	mapa	segons	la	seva	localització.	

 

3.3.2	Aplicació	
 
L’aplicació	ha	estat	desenvolupada	per	complert	i	pot	ser	executada	fàcilment	amb	el	simulador	

de	XCode	o	través	d’un	dispositiu	Apple.		

En	aquesta	última	entrega	he	lliurat	l’arxiu	Codi_HereTo.zip	que	conté	el	projecte	desenvolupat	

amb	XCode.	 També	 entrego	 2	 fitxers	 continguts	 en	 el	 compromit	 App_Here.zip,	 l’arxiu	 .app	 i	

l’arxiu	.xcarchive.	
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3.3.3	Anàlisis	de	l’estat	del	projecte	
 
En	aquesta	última	entrega	ja	estan	disponibles	totes	les	funcionalitats	que	s’havia	plantejat	que	
implementés	l’aplicació.	A	continuació	llistem	els	requeriments	funcionals:		
 

Requeriment	 Es	compleix?	
RF1.	L’aplicació	serà	desenvolupada	per	el	
sistema	operatiu	iOS		

Si	

RF2.	L’aplicació	permet	crear	nous	usuaris	
del	sistema	

Si	

RF3.	L’aplicació	permet	als	usuaris	crear	
esdeveniments	

SI	

RF4.	Els	esdeveniments	poden	ser	públics	o	
privats	

Si	

RF5.	Els	esdeveniments	sempre	són	gratuïts	 Si	
RF6.	Els	esdeveniments	només	poden	ser	
creats	per	persones	físiques.		

Si	

RF7.	Els	esdeveniments	poden	ser	creats	per	
entitats,	empreses	o	organitzacions	en	el	cas	
que	siguin	esdeveniments	sense	ànim	de	
lucre	o	en	fins	benèfics.	

Si	

RF8.	Per	un	esdeveniment	es	poden	definir	
les	característiques:	

- Nom	
- Descripció	
- Categoria	
- Dia	i	hora	
- Ubicació	
- Logotip	o	imatge	representativa	
- Convidar	usuaris	del	sistema	

Si	

RF9.	L’aplicació	permet	als	usuaris	cercar	
esdeveniments	públics	

Si	

RF10.	Els	usuaris	poden	filtrar	la	cerca	
segons:	

- Ubicació	(podran	visualitzar	els	
esdeveniments	propers	en	el	mapa	
segons	la	seva	geolocalització)	

- Categoria	
- Data	i	hora	

Si	

RF11.	Els	usuaris	es	podran	apuntar	o	
desapuntar	d’un	esdeveniment	

Si	
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En	termes	generals	considero	que	s’ha	arribat	a	un	punt	d’implementació	que	ha	permès	que	es	

compleixin	tots	els	requeriments	funcionals	i	no	funcionals.	S’ha	aconseguit	complir	amb	tots	els	

casos	d’ús.	

En	 la	 última	 fase	 del	 projecte	 s’ha	 aconseguit	 donar	 un	 format	 comú	 i	 coherent	 a	 totes	 les	

pantalles	de	 l’aplicació.	S’han	utilitzat	diferents	elements	que	han	donat	una	visualització	més	

adequada.	

Passem	doncs	a	comentar	el	detall	de	l’estat	de	la	implementació	per	cadascuna	de	les	pantalles	

de	l’aplicació.		

	

3.4	Anàlisis	de	les	parts	rellevants	del	codi	
 
Durant	tot	el	desenvolupament	he	tractat	de	mantenir	el	codi	net	i	ordenat,	de	manera	que	una	

persona	externa	al	projecte	pugui	arribar	a	entendre	com	està	organitzat.	Si	ens	fixem	amb	el	codi	

veiem	que	primer	de	tot	trobem	un	gran	grup	de	codi	anomenat	HereTo.	Dins	d’aquest	grup	hi	

trobem	el	AppDelegate,	arxiu	de	codi	que	podríem	dir	que	és	el	punt	de	partida	de	l’aplicació,	on	

per	 exemple	 es	 configuren	 les	 connexions	 amb	bases	 de	 dades,	 com	ara	 Parse.	 Seguidament	

trobem	3	grups	més.	Els	següents	grups	ens	ajuden	a	separar	l’aplicació	amb	les	parts	Controller,	

Model	 i	View.	Dins	del	grup	Controller,	en	trobarem	d’altres	que	ens	separen	els	controladors	

segons	a	les	opcions	del	menú	a	la	qual	pertanyen.	

Com	 a	 segon	 gran	 grup	 trobem	 la	 carpeta	 Resources.	 En	 aquesta	 carpeta	 he	 anat	 incloent	

diferents	parts	de	codi	que	m’han	ajudat	a	desenvolupar	l’aplicació	però	que	no	pertanyien	a	cap	

dels	subgrups	mencionats	anteriorment.	En	concret	m’agradaria	destacar	3	punts.	
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3.4.1	SWRevealViewController	
	
Aquest	paquet	de	codi	no	és	més	que	una	 llibreria	desenvolupada	per	 John	Lluch	Zorrilla	que	

implementa	la	funcionalitat	que	ens	ha	permès	desenvolupar	el	menú	principal	que	apareix	pel	

lateral.	 Aquesta	 llibreria	 ha	 estat	 desenvolupada	 amb	 Objective-C,	 antic	 llenguatge	 de	

programació	 de	 aplicacions	 iOS.	 Per	 aquest	 motiu	 s’ha	 hagut	 de	 configurar	 un	 Bridge	 en	 el	

projecte	perquè	el	llenguatge	Swift3	i	el	llenguatge	Objective-C	de	la	llibreria	es	puguin	comunicar.	

Per	a	descarregar	aquesta	llibreria	es	pot	fer	des	del	repositori	GitHub	https://github.com/John-

Lluch/SWRevealViewController	
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3.4.2	UITextViewPlaceholder	
 
El	següent	arxiu	de	codi	m’ha	servit	per	expandir	les	funcionalitats	del	UITextView.	En	un	moment	

del	 projecte,	 quan	 creava	 un	 nou	 esdeveniment,	 em	 vaig	 trobar	 que	 tots	 els	 elements	 eren	

UITextField,	de	manera	que	visualment	els	hi	podia	 incloure	un	Placeholder	perquè	el	camp	a	

introduir	quedés	clar.	El	problema	que	em	vaig	trobar	és	que	en	els	esdeveniments	també	s’ha	

d’introduir	 una	 descripció.	 Això	 significa	 que	 en	 comptes	 de	 utilitzar	 un	 UITextField	 havia	

d’utilitzar	un	UITextView.	La	diferencia	entre	ells	és	que	el	UITextView	et	permet	introduir	textos	

de	més	de	una	 línia,	 però	en	 canvi	 no	et	 deixa	 configurar	un	Placeholder.	A	nivell	 visual	 i	 de	

comprensió	 de	 l’aplicació	 quedava	 molt	 poc	 professional	 que	 tots	 els	 camps	 tinguessin	 un	

Placeholder	i	la	descripció	no.		

Després	 de	 intentar	moltes	 opcions	 fallides,	 vaig	 trobar	 aquest	 codi,	 desenvolupat	 per	 Tijme	

Gommers,	que	expandeix	les	funcionalitats	dels	UITextView,	incloent	la	possibilitat	de	configurar-

hi	 un	 Placeholder.	 El	 codi	 es	 pot	 consultar	 en	 el	 blog	 https://finnwea.com/blog/adding-

placeholders-to-uitextviews-in-swift	
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3.4.3	DesignableUITextField	
 
Per	últim,	l’arxiu	de	codi	anomenat	DesignableUITextField	m’ha	estat	de	gran	ajuda	per	poder	
donar	un	toc	més	visual	a	l’aplicació	incloent	petites	icones	al	costat	de	cada	UITextField.	El	que	
implementa	aquesta	extensió	del	UITextField	és	la	possibilitat	de	incloure-hi	una	petita	imatge	
al	costat	esquerra	i	assignar-li	un	marge.	D’aquesta	manera	l’aplicació	guanya	en	claredat	i	
modernitat.	Aquesta	extensió	ha	estat	desenvolupada	per	Mark	Moeykens	
	i	 es	 pot	 consultar	 el	 codi	 a	 https://stackoverflow.com/questions/27903500/swift-add-icon-

image-in-uitextfield		
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Capítol	4	–	Aplicació	final	
 
En	 aquest	 apartat	 ens	 plantegem	 afegir	 un	 petit	 comentari	 sobre	 les	 característiques	 de	

cadascuna	de	les	pantalles	de	l’aplicació	en	la	seva	versió	final.	

 

1. Crear	 un	 usuari:	 En	 aquesta	 pantalla	 l’usuari	 encara	 no	 registrat	 es	 pot	 registrar	 a	

l’aplicació.	S’han	d’omplir	els	camps	foto,	nom,	cognom,	user,	password,	email	i	data	de	

naixement.	Tots	els	camps	són	obligatoris.	Al	fer	clic	a	Sign	Up	crearem	el	nou	usuari.	
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2. Login:	Un	cop	creat	l’usuari	ja	es	pot	accedir	a	l’aplicació	a	través	de	la	següent	pantalla.	

Com	que	està	 implementat	amb	Parse,	aquest	ens	ajuda	a	 controlar	 les	 restriccions	al	

introduir	usuari	i	password.	També	ens	permet	recuperar	el	password	si	durant	el	registre	

hem	introduït	un	email	correcte.	Al	fer	clic	a	Log	In,	accedim	a	l’aplicació.	Si	quan	obrim	

de	nou	l’aplicació	no	ha	caducat	la	sessió,	saltarem	directament	a	la	pantalla	Main.	
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3. Main:	La	següent	pantalla	la	considero	el	menú	principal.	Des	d’aquesta	pantalla	l’usuari	

pot	 accedir	 a	 crear	 un	 nou	 esdeveniment	 o	 realitzar	 la	 cerca.	 La	 cerca	 la	 pot	 realitzar	

seleccionant	algun	valor	en	els	camps	Category,	Location	i/o	Date.	Finalment	també	pot	

fer	tap	en	el	botó	Menú	per	accedir	a	la	resta	d’opcions	de	l’aplicació.	
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4. Nou	 esdeveniment:	 Des	 d’aquesta	 pantalla	 es	 poden	 crear	 nous	 esdeveniments.	 És	

necessari	 introduir	 una	 imatge	 representativa	 de	 l’esdeveniment,	 el	 títol,	 descripció,	

categoria,	localització,	data	i	hora.	Tots	els	camps	són	obligatoris.	Al	fer	tap	sobre	Create,	

l’esdeveniment	es	guarda.	Si	un	esdeveniment	és	definit	com	a	Private,	no	apareixerà	mai	

en	els	resultats	de	les	cerques.	

	

	
	

	

	

	

	



 

 

42 HereTo	–	App	de	gestió	d’esdeveniments	–	Pol	Martínez	Maragall	

14	de	juny	de	2017 

5. Resultats	de	la	cerca:	En	aquesta	pantalla	es	mostren	els	resultats	de	la	cerca	realitzada.	

Els	resultats	variaran	segons	si	s’ha	seleccionat	Category,	Location	i/o	Date.	En	els	resultats	

de	 cerca	mai	 apareixeran	els	 esdeveniments	que	 s’hagin	definit	 cop	 a	 Private.	Un	 cop	

carregada	la	llista	de	resultats,	podem	fer	tap	sobre	un	esdeveniment	per	visualitzar	una	

vista	 detallada.	 També	 podem	 fer	 tap	 sobre	 MAP	 per	 visualitzar	 els	 esdeveniments	

localitzats	geogràficament	en	el	mapa.	

	

	
		

	

	

	

	

	



 

 

43 HereTo	–	App	de	gestió	d’esdeveniments	–	Pol	Martínez	Maragall	

14	de	juny	de	2017 

6. Mapa	d’esdeveniments:	En	aquesta	pantalla	es	mostra	un	mapa	on	es	posiciona	amb	un	

pin	la	localització	dels	esdeveniments	resultants.	Si	es	fa	tap	a	sobre	d’un	dels	pins,	mostra	

el	títol	i	la	categoria	de	l’esdeveniment.	També	mostra	la	posició	en	temps	real	de	l’usuari	

que	està	utilitzant	l’aplicació.	
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7. Detall	d’un	esdeveniment:	En	aquesta	pantalla	es	mostra	tota	la	informació	relacionada	

amb	 l’esdeveniment.	 A	 més	 és	 on	 s’implementa	 la	 funcionalitat	 d’apuntar-se	 o	

desapuntar-se	a	un	esdeveniment		a	través	del	botó	Join	o	Not	Join.	
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8. Esdeveniments	 apuntats	 i	 creats	 per	 l’usuari:	 Aquesta	 vista	 et	 mostra	 aquells	

esdeveniments	relacionats	amb	l’usuari	actual.	Et	mostra	una	llista	amb	una	secció	amb	

els	esdeveniments	on	l’usuari	s’ha	apuntat	i	una	altra	amb	els	que	ha	creat.	Si	es	fa	tap	

sobre	un	dels	esdeveniments	de	la	llista	es	pot	visualitzar	el	detall	del	esdeveniment	on	

s’inclou	una	opció	per	compartir-lo.	Si	en	 la	secció	dels	esdeveniments	on	 l’usuari	s’ha	

apuntat	desplacem	el	dit	per	sobre	un	dels	events,	cap	a	l’esquerra,	l’usuari	pot	fer	un	Not	

Join	i	desapuntar-se	de	l’esdeveniment.	Si	en	la	secció	dels	esdeveniments	que	l’usuari	ha	

creat	desplacem	el	dit	per	sobre	cap	a	l’esquerra,	l’usuari	pot	esborrar	l’esdeveniment	de	

l’aplicació.	
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9. Compartir	 esdeveniment:	 Si	 dins	 del	 detall	 d’un	 dels	 esdeveniments	 on	 l’usuari	 s’ha	

apuntat	 o	 ha	 creat,	 fem	 tap	 sobre	 Share,	 ens	 apareix	 la	 següent	 pantalla.	 En	 aquesta	

pantalla	podem	compartir	l’esdeveniment	seleccionat	amb	un	dels	usuaris	que	apareix	a	

la	llista.	Aquests	usuaris	són	tots	els	que	estan	registrat	a	l’aplicació.	
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10. Esdeveniments	 compartits	 amb	 un	 usuari:	 En	 aquesta	 pantalla	 podrem	 veure	 els	

esdeveniments	 que	 els	 altres	 usuaris	 ens	 han	 compartit.	 Podrem	 fer	 un	 tap	 sobre	

l’esdeveniment	per	veure’n	el	detall	i	apuntar-nos-hi.	Si	fem	un	desplaçament	del	dit	cap	

a	l’esquerra,	per	sobre	d’un	esdeveniment,	podrem	eliminar	la	notificació	d’esdeveniment	

compartit	de	la	llista.	
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11. Perfil	 usuari:	 En	 aquesta	 pantalla,	 accessible	 des	 del	 Menú,	 podem	 trobar	 tota	 la	

informació	relacionada	amb	l’usuari.	Et	permet	modificar	qualsevol	dels	camps	introduïts.	

Només	 cal	 modificar	 el	 camp	 i	 fer	 tap	 a	 Save.	 També	 et	 permet	 fer	 un	 “Log	 Off”	 de	

l’aplicació.	Tots	els	camps	són	obligatoris.	
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Capítol	5	–	Conclusions	
 
El	 desenvolupament	 d’aquest	 projecte	m’ha	 ajudat	 a	 consolidar,	 aprofundir	 i	 ampliar	 aquells	

coneixements	que	he	adquirit	durant	el	Grau	en	Enginyeria	en	Informàtica.	A	més,	m’ha	permès	

adquirir	 nous	 coneixements	 específics	 sobre	 el	 desenvolupament	 d’aplicacions	 mòbils	 per	 a	

dispositius	iOS.		

Realitzar	aquest	projecte	m’ha	brindat	l’oportunitat	d’entrar	en	un	món	totalment	desconegut	

per	mi	 i	sortir-ne	amb	uns	coneixements	prou	sòlids	com	per	afrontar	altres	projectes	a	partir	

d’ara.	M’ha	 fet	 créixer	 la	 inquietud	d’aprendre	més	 sobre	Swift3,	Parse	 i	 la	 gran	quantitat	de	

frameworks	disponibles	per	iOS.	

He	 estat	 capaç	 de	 desenvolupar	 l’aplicació	 que	 s’havia	 plantejat	 a	 l’inici	 del	 projecte,	

implementant	tots	els	requeriments	especificats.	Tot	i	que	s’han	complert	el	principals	objectius	

de	desenvolupament	de	l’aplicació,	a	mesura	que	he	anat	desenvolupant	el	projecte,	han	sorgit	

possibles	funcionalitats	de	millora.	

Pensant	en	les	línies	futures	d’aquest	projecte	crec	que	es	podrien	afegir	funcionalitats	o	millorar	

les	existents	com	plantejo	a	continuació:	

• Habilitar	un	canal	de	comunicació	entre	els	usuaris	de	l’aplicació,	de	manera	que	puguin	

compartir	opinions	sobre	els	esdeveniments.	

• Crear	un	sistema	de	valoració	que	permeti	classificar	els	esdeveniments	segons	si	són	ben	

valorats	o	no	per	la	comunitat	d’usuaris.	

• Poder	fer	una	cerca	directament	sobre	el	mapa,	marcant	una	zona	concreta	on	realitzar	

una	cerca	d’esdeveniments.	

• Poder	 compartir	 un	 esdeveniment,	 no	 només	 amb	 un	 usuari	 de	 l’aplicació,	 sinó	 amb	

qualsevol	usuari.	Això	seria	possible	generant	un	enllaç.	

Finalment,	 comentar	 que	 he	 aconseguit	 complir	 gairebé	 amb	 totes	 les	 fites	 temporals	 de	 la	

planificació	definida	a	l’inici	del	projecte.	
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Annexos	
 

1	Qüestionari	proves	prototip	
 
Qüestionari	
	
Bon	dia	Usuari	N,	

Gràcies	per	accedir	a	realitzar	el	test	d’usabilitat	per	testejar	el	prototip	de	la	futura	aplicació	

HereTo.	La	participació		a	aquest	test	es	totalment	voluntària	i	la	pots	abandonar	en	qualsevol	

moment	si	així	o	consideres.	

Estem	treballant	per	desenvolupar	una	aplicació	de	gestió	d’esdeveniments	i	per	aquest	motiu	

ens	agradaria	que	realitzessis	un	test	d’usabilitat	de	la	primera	versió	de	prototip	que	s’ha	

desenvolupat.	Mentre	realitzes	el	test,	com	a	personal	responsable	d’aquest,	estaré	observant	

el	teu	comportament	i	anotant	aquells	comentaris	que	facis	respecte	les	tasques	encomanades.		

Les	tasques	a	realitzar	seran	un	total	de	6.	En	totes	elles	en	interessa	molt	qualsevol	comentari	

que	vulguis	especificar	relacionat	amb	aquestes.	Després	de	realitzar	les	tasques	se’t	demanarà	

que	omplis	un	breu	qüestionari.	

Tasques	a	realitzar	amb	el	prototip	de	HereTo	

	

Tasca	1.	Crear	un	nou	usuari.	

Per	 tal	 d’accedir	 per	 primer	 cop	 a	 l’aplicació	 serà	 necessari	 crear	 un	 usuari	 nou.	 Accedeix	 a	

l’aplicació	i	intenta	realitzar	aquesta	tasca.	

Pots	començar.	

	

Tasca	2.	Crear	un	nou	esdeveniment	

El	 que	 es	 pretén	 en	 aquesta	 tasca	 és	 que	 accedeixis	 a	 l’aplicació	 i	 intentis	 crear	 un	 nou	

esdeveniment.	

Pots		començar.	
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Tasca	3.	Cercar	un	esdeveniment	

El	que	es	pretén	en	aquesta	tasca	és	que	accedeixis	a	l’aplicació	i	intentis	cercar	un	esdeveniment	

a	partir	d’una	paraula	clau	determinada	(per	exemple:	Running).	També	pots	utilitzar	els	altres	

filtres	de	cerca	com	Location,	Data	i	Category.	

Pots	començar.	

	

Tasca	4.	Apuntar-se	a	un	esdeveniment	

El	que	es	pretén	en	aquesta	tasca	és	que	un	cop	ja	hagis	trobat	un	esdeveniment	que	t’agrada	

intentis	apuntar-t’hi.	

Pots	començar.	

	

Tasca	5.	Desapuntar-se	d’un	esdeveniment	

Sembla	 que	 has	 perdut	 interès	 per	 un	 dels	 esdeveniments	 al	 que	 t’havies	 apuntat.	 El	 que	 es	

pretén	en	aquesta	tasca	és	que	intentis	desapuntar-te	d’un	esdeveniment	

Pots	començar.	

	

Tasca	6.	Modificar	dades	usuari	

El	que	es	pretén	en	aquesta	tasca	és	que	intentis	canviar	les	teves	dades	d’usuari.	Sembla	que	al	

donar-te	d’alta	has	escrit	malament	el	nom.	

Pots	començar.	
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Preguntes	de	satisfacció:	HereTo	

Seguidament	us	presentem	un	seguit	de	preguntes	de	satisfacció	que	heu	de	respondre	en	una	

escala	de	1	al	6,	sent	1	Totalment	d’acord	i	6	Totalment	desacord.	També	podeu	contestar	N/A	si	

no	 voleu	 contestar	 la	 pregunta.	 L’objectiu	 és	 avaluar	 quin	 ha	 estat	 la	 vostra	 satisfacció	 amb	

l’aplicació	alhora	de	realitzar	les	tasques.	

	

1. Estic	satisfet	amb	la	facilitat	per	crear	un	nou	usuari.	

Molta	d’acord		 	 	 	 	 	 Molt	desacord	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 N/A	

	

2. Estic	satisfet	amb	la	informació	demanada	en	el	formulari	de	registre.	

Molta	d’acord		 	 	 	 	 	 Molt	desacord	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 N/A	

	

3. Estic	satisfet	amb	la	facilitat	per	crear	un	nou	esdeveniment.	

Molta	d’acord		 	 	 	 	 	 Molt	desacord	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 N/A	

	

4. Estic	satisfet	amb	la	informació	demanada	en	el	formulari	de	creació	d’un	esdeveniment.	

Molta	d’acord		 	 	 	 	 	 Molt	desacord	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 N/A	

	

5. Estic	satisfet	amb	el	procés	de	cerca	d’un	esdeveniment	

Molta	d’acord		 	 	 	 	 	 Molt	desacord	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 N/A	

	

6. Estic	satisfet	amb	la	facilitat	per	apuntar-se	a	un	esdeveniment.	

Molta	d’acord		 	 	 	 	 	 Molt	desacord	
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1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 N/A	

	

7. Estic	satisfet	amb	la	facilitat	de	desapuntar-se	d’un	esdeveniment	

Molta	d’acord		 	 	 	 	 	 Molt	desacord	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 N/A	

	

8. Estic	satisfet	amb	la	facilitat	de	modificar	les	dades	d’usuari	

Molta	d’acord		 	 	 	 	 	 Molt	desacord	

1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 6	 	 N/A	

	

Comentaris	que	pensis	que	poden	ser	d’interès	

 
 
 
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


