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Nom del consultor/a: Carles Garrigues Olivella 

Nom del PRA: Nom i dos cognoms 
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Àrea del Treball Final: Desenvolupament aplicacions dispositius 
mòbils (HTML5 o Windows Phone) 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau React-Native, Gamificació, Firebase, Google 
Classroom 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): El treball està orientat a donar 
suport al personal docent d’una escola per ajudar a gamificar les seves classes. 
Tot i que hi haurà una sola aplicació, hi haurà diferenciats dos funcionaments, 
un per l’alumne i l’altre per al mestre. 
L’aplicació dels docents es on es podran gestionar classes, alumnes i reptes, 
així com avaluar i premiar els alumnes. 
L’aplicació dels estudiants es on es podran veure els progressos dels diferents 
reptes que aquests tenen assignats. 
La metodologia aplicada per a realitzar les tasques serà Kanban. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 
The work is aimed at supporting the teaching staff of a school to help them with 
the gamification of  their classes. Although there will be only one application, two 
behaviours will be differentiated, one for the student and the other for the 
teacher. 
The teacher application is where classes, students and challenges can be 
managed, as well as evaluate and reward students. 
The application of the students is where they will be able to see the progress of 
the different challenges that they have assigned. 
The methodology applied to perform the tasks will be Kanban. 
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1. Introducció 
1.1 Context i justificació del Treball 

 
El projecte parteix de la necessitat d’un familiar docent en educació física, de 
gamificar les seves classes amb l’objectiu de tenir una millor acollida de les 
seves classes per part dels alumnes i mantenir-los motivats durant el curs 
escolar, donant petites recompenses al anar assolint objectius en forma de 
reptes, tant individuals com col·lectius. 
 
Actualment, aquest docent porta un llistat en forma de fulla de càlcul estructurat 
mitjançant fórmules i càlculs automàtics on s’hi introdueixen els resultats per 
cada classe i alumne amb la valoració d’aquest durant una classe en concret.  
 
La problemàtica amb la que es troba el docent és que utilitzar aquest sistema 
l’obliga a realitzar aquesta valoració fora de les hores de classe, ja que ho ha 
de fer utilitzant un ordinador i a l’escola no sempre n’hi ha de disponibles, pel 
que molts cops acaba fent la feina des de casa. Això suposa un extra de feina 
en el temps lliure. 
 
La segona problemàtica es que dificulta la transmissió d’aquests mateixos 
resultats, beneficis o penalitzacions derivades als alumnes, ja que aquests 
alumnes per a obtenir la informació, li han de preguntar al mestre. 
 
Per tant, l’ús d’aquest sistema fa que la feina del mestre sigui lenta i 
impossibilita que els alumnes tinguin informació sobre el progrés que porten en 
els diferents reptes proposats i per tant, el docent no aconsegueix l’efecte de 
“Engagement” desitjat.  

 
Es vol portar a terme aquest aplicació en forma de gamificació, degut a la 
possibilitat que ofereix aquesta gamificació als alumnes de fer-los partícips i 
responsables alhora, de la seva evolució en cada assignatura.  
 
La gamificació és un anglicisme que prové de la paraula joc (Game) i que es 
pot trobar amb el terme de “Ludificació”, tot i que no està acceptat encara per 
la RAE. Aquest concepte podria definir-se com l’ús d’elements de joc en 
entorns no lúdics amb la finalitat de promoure un comportament. Avui en dia, 
l’educació pren una importància social i cultural de gran rellevància, la qual 
sempre ha de buscar preveure un futur que no coneix per tal que els seus 
alumnes s’hi desenvolupin de forma òptima.  
L’ús de les noves tecnologies dins l’escola i l’accessibilitat a la que s’hi troben 
els alumnes fa que prenguin una importància gairebé quotidiana, i aquest 
fenomen es preveu expansiu al llarg del temps.  
La motivació dels alumnes a realitzar les tasques i feines per a la seva millora 
i desenvolupament sòcio-cognitiu no sempre és una realitat, i aquest factor 
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pateix un increment durant els cursos de Secundaria per evidents aparicions 
de l’adolescència.  
Alguns estudis han comprovat com l’ús del joc dins l’aula incrementa l’atenció 
i la motivació dels alumnes en aquestes etapes, i facilita la immersió i 
concentració dins les tasques i el clima de treball. 
 
Actualment van sorgint diferents eines o plataformes que intenten donar solució 
a la gamificació dins les aules, però les opcions contrastades pel professor fins 
al moment mostren carències respecte al que es vol aconseguir amb aquesta 
nova eina. 
 
Amb la aquesta nova eina que es vol desenvolupar, es pretén que l’alumne 
sigui el verdader protagonista del seu aprenentatge en el que coneixerà en 
temps real què se li demana i com assolir-ho, per tal que la seva pròpia 
motivació de joc el porti a donar la seva màxima expressió. 

 
1.2 Objectius del Treball 
 
 Com a objectius tenim dos tipus diferents, els objectius del projecte o producte 
a construir i els objectius personals. 
 
Els objectius de producte son: 

1. Obtenir una aplicació que permeti a un docent: 
a. Puntuar als alumnes en cada classe 
b. Crear reptes individuals per als alumnes que formin part d’una classe, 

amb un premi o reconeixement per aquells alumnes que l’assoleixin 
2. Obtenir una aplicació on els alumnes puguin: 

a. Consultar els progressos dels reptes de cadascuna de les classes on 
estiguin. 

b. Veure els objectius aconseguits i les recompenses associades. 
 
Els objectius personals son: 

1. Aprendre a desenvolupar aplicacions multi-plataforma per a dispositius mòbils 
i web. 

a. Això implicarà conèixer tecnologies i frameworks que fins al moment no 
havia utilitzat mai com per exemple React; React-native; Firebase; 
Node; Bases de dades NoSQL, entre altres. 

2. Millorar el coneixement de GIT, Bitbucket i el concepte de GitFlow. 
 
1.3 Anàlisi de productes existents 
 

A continuació es mostra un petit anàlisi realitzar de les eines Class Dojo, Badge 
Maker i TeamMates, ja que son les eines que s’han trobat mes similars al que 
es pretén desenvolupar i aconseguir amb el desenvolupament de la nostra 
aplicació. 
 
Class Dojo, permet puntuar els alumnes i permet una participació inclusiva i 
activa dels pares amb la escolarització dels alumnes, però tot i que l’aplicació 
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ha mostrat aspectes positius en educació, no és extrapolable a l’objectiu que 
es pretén aconseguir.  
 
TeamMates o Badge Maker, permeten crear classes amb els seus alumnes, 
inclús important classes existents dins de Google ClassRoom, però no existeix 
el concepte de repte, només el de puntuació dels alumnes i assignació de 
insígnies, el que ens sembla una idea positiva però que fa molt curt amb el gran 
potencial de la gamificació. Enfocament i mètode seguit 
 

1.4 Enfocament i mètode seguit 
 

Després del petit estudi sobre els productes existents i semblants a la nostra 
idea, realitzats en el punt anterior, s’ha decidit crear un producte nou des de 
zero ja que els productes analitzats, no acaben de cobrir les ne que ens ha 
plantejat el nostre usuari principal. Degut a això i a que es preveu que la vida 
d’aquest vagi mes enllà de la tasca de realitzar aquest TFG, es pretén generar 
un producte que es pugui anar evolucionant amb el temps i adaptar-lo a les 
necessitats que puguin sorgir tant per part del docent principal involucrat en la 
creació d’aquest producte, com per altres docents que volguessin utilitzar la 
nova eina. 

 
1.5 Planificació del Treball 
 

Per a realitzar el projecte es necessari fer formacions prèvies sobre React, 
React-native, NoSQL, GIT i mirar documentació sobre Firebase i en concret de 
Firestore. 
Respecte a la formació, s’han trobat diferents cursos a Coursera.org o EDX.org 
que semblen interessants tot i que finalment s’ha optat per crear un compte de 
pagament a Linkedin Learning per a realitzar un itinerari concret de formació 
en React-native. 
 
També es necessari fer una presa de requeriments amb el principal interessat 
del projecte per a conèixer exactament que s’espera del projecte. 
S’ha fet una primera planificació del projecte, tot i que s’haurà d’anar adaptant 
a mida que es conegui amb mes detall les tasques a realitzar. 
 
A continuació es pot veure aquesta primera aproximació: 
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Les 80 hores que apareixen reflectides al camp Duració era la previsió de les 2 
setmanes de cada Sprint, el que seguiren 40h setmanals d’una jornada normal de 
feina, tot i que la previsió era realitzar-ne un màxim de 16 hores que en el programa 
Microsoft Project s’indicaria al camp Treball. 
 
1.5.1 Estat del projecte a data 16-05-2018 
 
Tot i haver realitzat una primera planificació no molt agressiva (es van considerar 16h 
de feina setmanals) i basada en Sprints (Metodologia Scrum), al anar avançant en el 
projecte s’ha considerat que era millor una metodologia Kanban. Això ha sigut així 
degut a una baixa laboral i la defunció d’un familiar que han portat a haver de reduir 
les hores disponibles de dedicació al projecte. 
 
La utilització de la metodologia Kanban ha ajudat a identificar les diferents tasques 
que s’havien de realitzar inicialment així com a documentar tasques noves que 
anaven sorgint durant el desenvolupament com a tasques de millores en el codi com 
refactors; optimitzacions; generació de components que no s’havien detectat fins el 
moment,; i tot un seguit de tasques derivades d’anar canviat l’ambiciós abast inicial 
per un abast mes acotat amb l’objectiu de poder tancar tot un cicle de funcionalitats 
tan per al mestre com per al docent. 
A mida que s’ha anat avançant en el projecte i contrastant les decisions amb el 
principal interessat, s’ha considerat que era millor obtenir una aplicació amb les 
funcionalitats bàsiques per al docent, però que permetia als alumnes obtenir feedback 
dels seus esforços, que no una gran utilitat per als docents però cap per als alumnes. 
 
De cara a l’entrega final, es vol arribar a aconseguir les següents funcionalitats com i 
en aquest ordre: 

- Finalitzar la puntuació dels reptes per a tancar una primera versió de les 
funcionalitats del mestre. 

- Permetre el login correcte dels estudiants, que ara mateix accedeixen amb rol 
de mestre tot i que no poden fer cap funcionalitat. 

- Permetre al alumne veure els reptes que te assignats així com el detall 
d’aquests. 

- Permetre la importació només de les classes escollides pel mestre. Ara mateix 
importa sempre totes les classes que te associades. 

- Posar un “carregant” a totes les pantalles que son lentes en la seva càrrega de 
dades per estar consultant-les d’internet. 

- Millorar el flux de login per a fer-lo mes transparent a l’usuari, ja que actualment 
fa uns salts estranys al accedir a l’aplicació. 

- Polir la importació de classes i els seus alumnes per tal de reflectir la realitat 
d’aquestes. Actualment hi ha errors en la creació d’alumnes ja que si 
comparteixen classes, en una primera importació només s’importen en una 
d’elles. 

- Permetre al docent veure el detall dels reptes en les aules que te associades. 
- Fer l’aplicació multi plataforma (Android), ja que ara mateix només es pot 

utilitzar amb garanties a iOS. 
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L’objectiu principal que es vol aconseguir per damunt de tot es el de facilitar al mestre 
la manera de treballar que tenia fins ara, per a no dependre dels fulls de càlcul que 
fins ara tenia. 
 
El segon objectiu es generar una aplicació que permeti al alumne veure els seus 
progressos en els reptes que tingui assignats. 
 
Un objectiu mes ambiciós i que només es portarà a terme en cas d’assolir els 
anteriors, es la de fer una re factorització del codi per a no duplicar funcionalitats, 
creant components mes petits i aprofitables i intentar crear tests automàtics 
d’integració amb l’objectiu de garantir que les modificacions que es facin durant el 
desenvolupament, no trenquen funcionalitats que ja es donen per tancades. 
1.5.2 Estat del projecte a data 13-06-2018 
Respecte a l’estat del projecte presentat el passat 16-05, s’ha aconseguit els següents 
objectius: 

- Finalitzar la puntuació dels reptes per a tancar una primera versió de les 
funcionalitats del mestre. 

- Permetre el login correcte dels estudiants, que ara mateix accedeixen amb rol 
de mestre tot i que no poden fer cap funcionalitat. 

- Permetre al alumne veure els reptes que te assignats així com el detall 
d’aquests. 

 
Com es pot veure, s’han aconseguit finalitzar 3 dels 9 punts identificats i s’han abordat 
en l’ordre previst. 
Tot i l’entrega del projecte, l’aplicació es seguirà evolucionant per tal d’acomplir amb 
les funcionalitats definides amb el nostre principal interessat. 
 
1.6 Breu sumari de productes obtinguts 
 
El que es desitja obtenir es una aplicació que es pugui instal·lar tant a dispositius IOS 
com Android i que puguin fer servir tots aquells docents i alumnes amb compte a 
Google Classrom. 
Per desgracia, a l’hora d’escriure aquestes línies encara no s’ha aconseguit generar 
una versió disponible per a instal·lar a terminal mòbils IOS o Android, tot i que s’hi 
està molt a prop. 
 
1.7 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
1.7.1 Arquitectura 

 
Descripció de l’arquitectura utilitzada en el projecte així com de les diferents parts que 
la conformen. 

 
1.7.2 Eines, editors, APIS i altres utilitats 
 

Breu descripció de totes les eines, editors, APIs i altres utilitats que s’han 
utilitzat per al desenvolupament del projecte. 
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1.7.3 Valoració econòmica 
 
Es comenten els diferents costos que te o podria tenir el projecte depenent de l’ús 
que se’n faci finalment de l’aplicació. 
 
1.7.4 Productes obtinguts 
 
Explicació dels productes que es pretenen obtenir al finalitzar el desenvolupament del 
projecte. 
 
1.7.5 Proves de l’aplicació 
 
Identificació i explicació del tipus de proves que es fan a l’aplicació.  
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2. Altres capítols 
2.1 Arquitectura 
 
Per a l'arquitectura de l'aplicació es decideix utilitzar totes les possibilitats que ofereix 
Google Firebase per tal de poder abstreure el projecte de la configuració i 
administració de servidors i serveis, ja que una aplicació mòbil pot arribar a fer servir 
una gran quantitat de serveis i configurar-los i administrar-los de manera individual, 
requeriria d'un temps del que actualment no es disposa. 
 
En concret, s’utilitzaran els següents components: 

- Firebase Firestore1: Base de dades NoSQL per a desa la informació de 
l’aplicació. 

- Firebase Authentication2: Component que permet abstreure al programador 
de la complicació d’integrar-se amb l’autenticació federada de serveis com 
Google, Facebook o email, entre d’altres. En el nostre cas utilitzarem el de 
Google que ens permetrà accedir a la informació de Google Classroom. 

- Firebase Functions3: Son funcions implementades en el costat del servidor 
que permeten utilitzar la computació al núvol en lloc de la computació local. 
Això permet extreure del codi de l’aplicació certes complicacions, fent-la mes 
independent respecte canvis que s’hagin de fer per exemple, en actualitzar 
els models de dades o en cas de trobar errors en l’aplicació. 

 

                                            
1 https://firebase.google.com/docs/firestore/?hl=es-419 
2 https://firebase.google.com/docs/auth/?hl=es-419 
3 https://firebase.google.com/docs/functions/?hl=es-419 
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2.1.1 Gràfic de l’arquitectura 

 
Il·lustració 1: Arquitectura de l'aplicació 

 

 
Il·lustració 2: 

Firebase 

 
Il·lustració 3: Cloud 

Functions 

 
Il·lustració 4: 

Firestore 
 

Il·lustració 5: 
Authentication 

 
Il·lustració 6: 
Classroom 

 
 
2.2 Eines, editors, APIS i altres utilitats 
 
Com a editors s’escullen tant Atom 4 com Visual Studio Code5. Ambdós tenen les 
seves avantatges i inconvenients i s’ha intercalat el seu us depenent del codi a 
desenvolupar. 
 
Bitbucket6: com a repositori de codi. S’ha escollit Bitbucket perquè permet la creació 
de repositoris de codi privat sense la necessitat de pagar un extra, a diferencia de 
Github. 
 
Lodash7: Incorpora tot un seguit de funcions que faciliten el desenvolupament donant, 
per exemple, funcions específiques i potents per a treballar amb objectes i arrays. 
 
2.2.1 Components generats per tercers 
 
Tot i que react native disposa d’un bon número de components natius per al 
desenvolupament d’aplicacions, hi ha vegades que es necessari utilitzar components 

                                            
4 https://atom.io/  
5 https://code.visualstudio.com/  
6 https://bitbucket.org/dashboard/overview  
7 https://www.npmjs.com/package/lodash.values   
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creats per tercers per adaptar-se millor a les necessitats del projecte. Aquests 
components ja porten una capa de disseny mes adequada al que es vol realitzar pel 
projecte i estalvia temps de desenvolupament. 
En concret, s’han utilitzat els següents components: 
 
Datepicker8: Ofereix uns camps de tipus calendari. 
Progressbar9: Component per a representar barres de progrés. 
React-native-firebase10: Utilitats que permeten accedir a totes les utilitats que ofereix 
Firebase de manera senzilla. A diferencia d’altres components, necessita d’una 
configuració específica per a cada plataforma (iOS y Android) per al seu correcte 
funcionament. 
React-native-google-signin11: Son un seguit d’utilitats que permeten utilitzar les 
opcions d’autenticació que ofereix Google Firebase. 
 
2.3 Valoració econòmica 
 
2.3.1 Google Firebase 
 
El no haver de configurar servidors i certs serveis per a la creació del projecte te els 
seus avantatges, com que no s’ha d’invertir temps en realitzar aquestes tasques, ni 
adquirir els coneixements d’administració necessaris. 
Però com a principal desavantatge es te el cost. 
Els serveis oferts per Firebase son de pagament, ja que es Google qui configura els 
servidors per nosaltres i això sens dubte te un cost tant de personal com de hardware. 
Tot i això, Firebase te nivells de gratuïtat depenent de la utilització que se’n faci dels 
seus serveis. 
 
Els preus dels serveis es poden consultar en la pàgina de Google Firebase Pricing12, 
on inclús s’ofereix un simulador13 per a calcular els costos d’aplicacions molt grans. 
 
En el nostre cas i per l’ús que s’espera donar de l’aplicació, els costos son 0€, ja que 
tindrem poques connexions, poques dades emmagatzemades i poc temps de 
computació de les funcions al servidor. 
 
En el seu moment es va plantejar l’opció d’utilitzar Amazon AWS, però cercant 
informació per internet i fent cas d’opinions de companys que havien treballat amb 
totes dues opcions, vaig optar per Google Firebase per la facilitat d’integració que 
oferia i per la necessitat que tenia el projecte d’integrar-se amb l’autenticació de 
Google i d’importar informació de Google Classrom. 
 

                                            
8 https://github.com/xgfe/react-native-datepicker 
 
9 https://github.com/oblador/react-native-progress 
10 https://rnfirebase.io/ 
11 https://github.com/devfd/react-native-google-signin 
12 https://firebase.google.com/pricing/?hl=es-419  
13 https://firebase.google.com/pricing/?hl=es-419#blaze-calculator  
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2.3.2 Llicència de desenvolupador d’Apple 
 
Per a poder desplegar aplicacions a la App Store, es necessari donar-se d’alta com a 
desenvolupador 14i això te un cost de 99€ l’any. De no fer-ho, no seria possible 
distribuir les aplicacions a la tenda oficial d’Apple ni tampoc distribuir les aplicacions 
per a testejar-les amb usuaris en dispositius reals. 
 
2.3.3 Llicència de desenvolupador d’Android 
 
Per a poder desplegar aplicacions a Play Store, també es necessari donar-se d’alta 
com a desenvolupador i pagar una quota de 25$ en pagament únic. 
 
2.4 Productes obtinguts 
 
Inicialment com a productes del projecte s’havia plantejat la creació de dues 
aplicacions separades, una per als docents i una altra per als alumnes. 
Finalment s’ha optat per l’opció d’integrar-ho tot en una sola aplicació per facilitat de 
manteniment. 
 
També s’ha valorat que en cas de necessitar separar-les en un futur, no costaria 
massa ja que s’ha estructurat el codi de manera simple, amb la creació de 
components que es poden reaprofitar per tots dos projectes i amb una estructuració 
de directoris on s’indica clarament si un codi es per l’aplicació dels docents o pels 
alumnes. 
  

                                            
14 https://developer.apple.com/programs/enroll/  
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2.5 Proves de l’aplicació 
 
Inicialment estava previst desenvolupar l’aplicació tant per a iOS com per a Android. 
Degut a tot un seguit de problemes detectats durant el desenvolupament, s’ha decidit fer el 
desenvolupament basant-se en iOS i un cop finalitzades les funcionalitats, fer les modificacions 
necessàries al codi font per a testejar-les amb Android i garantir-ne el correcte funcionament. 
 
Per a les proves, s’ha utilitzat el simulador d’iOS que utilitza React-native i això ha fet que el projecte 
s’hagi de desenvolupar sobre sistema operatiu compatible en un ordinador Mac. 
 
Per falta de coneixement, no s’han realitzat proves unitàries ni sobre el codi de l’aplicació ni sobre 
els components de react, tot i que no es descarta fer-ho en un futur un cop alliberat el projecte per 
tal de conèixer-ne les maneres i eines de fer-ho. 
 
Les proves que s’han realitzat han sigut sempre d’integració i sobre simulador. 
 
Està previst alliberar en breu versions de test tant al interessat principal com al desenvolupador de 
l’aplicació, per a poder provar-ho en dispositius reals i assegurar-ne el funcionament no només sobre 
simulador. 
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3. Conclusions 
En aquest punt es detallaran totes les conclusions obtingudes desprès de molts mes 
de quatre mesos de feina per a la realització del projecte. Es barrejaran aspectes 
tècnics i personals per tal d’intentar reflectir la realitat de tota la feina feta durant 
l’execució del projecte.  
 
3.1 Descripció de les conclusions del treball 
Tot i que l’objectiu inicial que s’havia plantejat al projecte era la realització d’una 
aplicació multi plataforma, la realitat es que no s’ha aconseguit per molt poc. En 
realitat el codi de tot l’aplicació si es multi plataforma, ja que es la potencia que ofereix 
React-native, però el component de login utilitzat requereix d’una configuració 
especial per a cada sistema operatiu que per falta de temps, no s’ha pogut realitzar. 
Tenint en compte que el login es el primer que demana l’aplicació, es podria 
considerar com un fracàs en aquest punt. 
 
Dit això i analitzant d’on es ve, molts anys sense desenvolupar diàriament i 
desconeixement de les tecnologies utilitzades per la realització del projecte, es 
considera un èxit rotund el haver arribat a aconseguir desenvolupar l’aplicació fins al 
punt en el que es troba. 
Si ve es cert que ara mateix te errors coneguts i que per tant s’han de corregir, també 
es cert que compleix amb l’objectiu bàsic que s’havia establert de crear una eina per 
a simplificar la feina del mestre i una eina per a que els alumnes poguessin veure els 
seus progressos en els reptes. 
 
En el punt 3.4 ja s’indica que el projecte no mor amb l’entrega d’aquest TFG, si no tot 
el contrari, li queda molt recorregut a fer. 
 
3.1.1 Lliçons apreses 
Amb els coneixements que s’han adquirit en el desenvolupament d’aplicacions amb 
React-native i mirant les coses amb perspectiva, està clar que inicialment es va fer 
una mala aproximació sobre com desenvolupar l’aplicació. S’hauria d’haver fet un 
anàlisis mes curós sobre tots els components que necessitaria l’aplicació amb 
l’objectiu de reaprofitar la major quantitat de codi possible amb la creació de 
components que s’adaptessin a les necessitats de les diferents pantalles. 
 
El portar tants anys sense el costum de desenvolupar amb constància, ha fet difícil el 
aconseguir tots els objectius que s’havien plantejat i molts cops s’ha patit una 
ofuscació sobre obtenir un resultat en el codi sense prendre el temps suficient per a 
fer el anàlisis de la millor solució a aplicar. 
A mida que s’ha anat adquirint mes solidesa en els coneixements i el anar trobant 
problemes semblants en diferents moments del desenvolupament, ha permès mirar 
les coses amb perspectiva i aturar-se a pensar abans de començar a picar codi. 
 
3.2 Crítica sobre l’assoliment dels objectius plantejats 
Com ja s’ha comentat, no s’han aconseguit tots els objectius plantejats inicialment a 
nivell del producte desenvolupat. Tot i així, el haver aconseguit resoldre el principal 
problema del nostre principal interessat en el projecte, fa sentir-se satisfet de la feina 
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realitzada tot i ser conscient que no te la qualitat que hauria i saber que encara queda 
molta feina a realitzar per a aconseguir tots els objectius plantejats. 
 
El no haver assolit tots els objectius ha sigut per diferents motius, tot i que el principal 
ha sigut estratègic. S’ha optat per a centrar-se en la plataforma IOS, per a 
desenvolupar el projecte i en aconseguir tancar tot el cicle del docent i fins a la 
consulta dels reptes per part de l’alumne. Fent això s’ha aconseguit, tot i deixar fora 
la plataforma Android, donar una eina al docent per poder treballar sobre una 
plataforma mes àgil que no una fulla de càlcul i sobretot, oferir-li la possibilitat de 
provar la seva eina sobre el terreny i detectar millores d’usabilitat i canvis o noves 
funcionalitats a desenvolupar. 
 
3.3 Anàlisis del seguiment de la planificació i metodologia del producte 
Tot i que ja s’ha comentat en el punt 1.4 Planificació del Treball, a continuació s’explica 
amb mes detall els problemes amb el seguiment de la planificació i la metodologia 
triada inicialment. 
 
Al principi del projecte es va realitzar una planificació molt optimista valorant que s’hi 
podria dedicar 16 hores setmanals al projecte. Això va quedar patent des de la tercera 
setmana d’iniciar el projecte que seria molt difícil degut a temes personals com la feina 
(increment de càrrega en una nova feina començada al setembre) i la família. 
 
Respecte a la metodologia, inicialment es va plantejar l’ús de Scrum amb Sprints de 
dues setmanes per a la realització de les tasques. 
Degut al problema de temps esmentat, també va quedar patent ben aviat que aquesta 
metodologia no podria donar bons resultats per l’impossibilitat de poder comprometre 
feina a fer cada dues setmanes. 
 
Per sumar mes problemes, degut a una baixa laboral per una pedra al ronyó, durant 
una mica mes de dues setmanes es va haver d’aturar la dedicació al projecte, cosa 
que va fer que la feina no avancés. I per si fos poc, la mort d’un familiar va complicar 
una mica mes les coses. 
 
Analitzant tot això, es va optar per la utilització de metodologia Kanban on es van 
identificar totes les tasques a portar a terme i s’anaven portant a terme per prioritats i 
a mida que es disposava temps. El que si es va intentar era fer sempre funcionalitats 
mínimes amb l’objectiu de maximitzar-ne el profit que se li pogués donar. 
Per exemple, hi havia el requisit de permetre a un docent el escollir les ales que volia 
importar. Quan es va començar el desenvolupament d’aquesta funcionalitat i sempre 
per culpa de la falta de coneixements de React-native, es va optar per importar totes 
les aules del docent i deixar per a mes endavant el donar-li al mestre la possibilitat 
d’escollir-ne les aules a importar. 
 
El haver fet aquest canvi sobre la planificació i sobre la manera de realitzar les tasques 
ha permès arribar a l’entrega final del projecte amb una aplicació de mínims però que 
conté totes les funcionalitats necessàries tant per al docent com per al alumne. 
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3.4 Futur del projecte 
Aquest projecte neix de la necessitat concreta d’un familiar i una idea sobre com 
millorar les seves classes de cara al seus alumnes. 
Això fa que aquest projecte no mori amb l’entrega d’aquest treball, ja que s’haurà 
d’evolucionar per tal de donar al docent les funcionalitats que realment volia i fer 
l’aplicació multi plataforma. 
 
Altres coses que han quedat pendents però que sens dubte s’hauran de portar a terme 
en un futur son: 

• Utilització de Firebase Functions, un producte de Google que permet l’execució 
de funcions per part del servidor. Tot i que inicialment estava prevista la seva 
utilització, per desconeixement i falta de temps per aprendre mes tecnologies, 
s’ha descartat el seu us. La utilització de Firebase Functions permetrà 
simplificar el codi de l’aplicació, ja que actualment es l’aplicació qui, per 
exemple, s’encarrega de fer les insercions i modificacions de dades a la base 
de dades Firestore, el que obligaria a fer una distribució de nova versió de 
l’aplicació en cas d’haver de modificar o afegir codi en les funcions que fan 
aquestes accions. El portar aquesta part del codi al servidor permet aïllar 
l’aplicació d’aquesta responsabilitat i el mes important, permetre la modificació 
del seu codi sense necessitat de distribuir noves versions de l’aplicació mòbil. 

• Realització de proves automàtiques multi plataforma. Aquest tema s’ha quedat 
pendent també per falta de coneixement en el mon mòbil, però es 
imprescindible realitzar-ho per tal de garantir el bon funcionament de l’aplicació 
després de qualsevol canvi de funcionalitat, modificacions a base de dades...  

• Utilització de Redux 15al projecte. Al iniciar el projecte es va valorar la utilització 
de Redux, però el desconeixement de React-native i el poc temps per a 
aprendre noves tecnologies, a part d’alguns articles 16llegits a internet 
desaconsellaven el seu ús. Un cop adquirits coneixements sobre React-native 
i sabent que l’aplicació haurà de créixer en funcionalitats en un futur proper, fa 
necessari al menys, realitzar de nou l’estudi sobre la necessitat de l’ús de 
Redux. 

• Refactor complet del codi. Com s’ha comentat en diferents moments, al 
començar el projecte es desconeixien totes les tecnologies que s’anaven a 
utilitzar, pel que es van prendre certes decisions que ara es saben son 
incorrectes i es va realitzar un codi molt millorable. 

 
  

                                            
15 https://es.redux.js.org/ 
16 https://medium.com/@blairanderson/you-probably-dont-need-redux-1b404204a07f 
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4. Glossari 
Metodologia Àgil17: Metodologia basada en el manifest àgil18 on es descriuen  
Metodologia Scrum19: Metodologia de gestió de projectes basades en la 
metodologia Àgil. 
Sprint: Concepte que s’extreu de la metodologia Scrum i que es defineix com un 
període de temps en el que l’equip de desenvolupament realitza les tasques marcades 
per al Propietari del Producte. 
Refactor20: Concepte provinent del mon del desenvolupament on es pretén, 
mitjançant la modificació de codi actual, millorar-lo, fer-lo mes comprensible, òptim, 
llegible, etc. 
  

                                            
17 http://agilemanifesto.org/  
18 http://agilemanifesto.org/iso/ca/manifesto.html  
19 https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-Catalan.pdf#zoom=100  
20 Castellà: https://es.wikipedia.org/wiki/Refactorizaci%C3%B3n  
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