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1. Casos d'ús 
 
A continuació es mostra un recull dels casos d'ús que s'ha identificat després de les diferents 
reunions mantingudes amb l’usuari principal de l’aplicació. 
En el següent diagrama UML es poden veure resumits tots els casos d’us i quins rols hi 
intervenen. 
 

 
Il·lustració 1: Casos d'ús de l'aplicació 
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1.1 Casos d’ús del perfil docent 
 

1.1.1 CU-DO001 - Login amb Google Classroom  
 

Identificador CU CU-DO001 

Nom del cas d’ús  Login amb Google Classroom 

Prioritat Alta 

Descripció Un usuari que no estigui identificat a l'aplicació, 
podrà fer-ho utilitzant el seu compte de Google 
Classroom i sempre que estigui vinculat a un 
domini autoritzat al sistema. 

Actor Usuari docent 

Pre-Condicions inicials de l’entorn L’usuari no s’ha de trobar identificat a 
l’aplicació  

L’usuari ha de tenir un compte Google d’un 
domini autoritzat per l’ús de l’aplicació  

Iniciat per Usuari docent i usuari alumne 

Flux Pas Acció 
1 L'usuari obre l'aplicació 

2 L'usuari escull l'opció d'inici de sessió 
3 Introdueix el seu Mail i la seva 

contrasenya 
4 L'usuari es dirigit a la pantalla 

corresponent després de la correcta 
identificació 

 

Post-condicions Després d’introduir correctament usuari i 
contrasenya, l’usuari quedarà correctament 
identificat a l’aplicació i totes les accions que 
porti a terme des de llavors, quedaran 
enregistrades sota el seu usuari. 

Excepcions Al utilitzar Google Authentication com a opció 
de Login, totes les accions corresponents a 
controlar la correcta informació del usuari i si 
està autoritzat o no per l'inici de sessió, ho 
realitza directament Google. 

Notes  
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1.1.2 CU-DO002 – Crear un repte 
 

Identificador CU CU-DO002 

Nom del cas d’ús  Crear un repte 

Prioritat Alta 

Descripció Un cop l’usuari docent estigui identificat, una 
de les opcions que tindrà serà la de crear un 
repte. 

 

Actor Usuari docent 

Pre-Condicions inicials de l’entorn L’usuari s’ha de trobar identificat  

Iniciat per Usuari docent 

Flux Pas Acció 
1 L'usuari accedeix a la opció per a crear 

reptes. 
2 Se li mostren els camps que ha 

d’omplir per a la creació d’un repte. 
3 Un cop plens, escull l’opció de desar el 

repte. 
 

Post-condicions A partir de llavors, l’usuari veurà el repte, 
podent puntuar-lo. 

Excepcions 3.1 L’usuari no ha introduït una dada 
obligatòria i el sistema li mostra un 
missatge indicant l’obligació d’omplir 
el camp sense informació 

3.2 L’usuari escull l’opció de cancel·lar la 
creació del repte, el sistema el 
retorna a la pantalla que toqui i no 
desa el repte 

 

Notes  
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1.1.3 CU-DO003 – Assignació de reptes a múltiples classes 
 

Identificador CU CU-DO003 
Nom del cas d’ús  Assignació de reptes a múltiples classes 
Prioritat Alta 
Descripció Un cop s’ha creat un repte, aquest s’ha 

d’associar a una o mes classes per a poder 
puntuar-los mes tard. 

Actor Usuari docent 
Pre-Condicions inicials de l’entorn L’usuari ha d’estar identificat a l’aplicació. 

Ha d’existir al menys un repte per a poder 
associar-lo a les classes. 

Iniciat per Usuari docent 
Flux Pas Acció 

1 Accedir al llistat de reptes 
2 Escollir el repte que es vol assignar 
3 Del llistat de classes que te 

associades el docent i que mostra 
l’aplicació, escollir una o mes classes 
per a associar el repte 

4 Desar la selecció 
 

Post-condicions El sistema desa l’assignació que ha fet el docent 
i per a cada classe escollida, li assigna el repte 
que s’estava associant. 

Excepcions Pas Acció 
3.1 El docent no escull cap classe i 

cancel·la l’assignació. El sistema no 
desa res. 

4.1 El docent cancel·la l’assignació. El 
sistema no desa res. 

 

Notes  
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1.1.4 CU-DO004 - Filtrar reptes per classe i entre dates 
 

Identificador CU CU-CO004 
Nom del cas d’ús  Filtrar reptes per classe i entre dates 
Prioritat Alta 
Descripció En el llistat de reptes pot haver-n’hi molts, pel 

que es necessita poder filtrar-lo per la classe a 
la que pertanyen i també entre les dates 
d’inici/fi del repte 

Actor Usuari Docent 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Trobar-se identificat a l’aplicació. 

Tenir reptes creats i assignats a diferents 
classes. 

Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 Accedir al llistat de puntuar reptes 
2 Dins el llistat, han d’haver dues 

opcions de filtratge, un per classes 
que serà multi-sel·lecció i un altre de 
dates, on hi haurà un filtre per data 
inici i data de fi. 

3 Un cop indicats els filtres, polsar 
sobre el botó de cerca 

 

Post-condicions El llistat de reptes s’ha d’actualitzar i mostrar 
només aquells que compleixen les condicions 

Excepcions Pas Acció 
2.1 L’usuari escull com a data de fi una 

data anterior a la d’inici. L’aplicació 
mostra error indicant que no es 
possible. 

2.1.1 L’usuari escull com a data d’inici una 
data posterior a la de fi. L’aplicació 
mostra error indicant que no es 
possible. 

 

Notes  
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1.1.5 CU-DO005 - Visualitzar històric d’un repte 
 

Identificador CU CU-DO005 
Nom del cas d’ús  Visualitzar històric d’un repte 
Prioritat Alta 
Descripció Un cop un repte ha estat puntuat al menys una 

vegada, l’usuari docent ha de poder veure 
l’estat del repte. Això permetrà veure les 
diferents puntuacions que hagi assignat a cada 
classe, així com el % de progrés en el repte per 
a cada alumne.  

Actor Usuari docent 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Trobar-se identificat al sistema. 

Tenir puntuacions fetes sobre un repte. 
Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 Accedir al llistat de classes 
2 Escollir un dels reptes que tingui 

assignada la classe 
3 Visualitzar l’històric de puntuacions 

assignades a cada alumne 
 

Post-condicions  
Excepcions Pas Acció 

  
 

Notes  
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1.1.6 CU-DO006 – Visualitzar les classes del docent 
 

Identificador CU CU-DO006 

Nom del cas d’ús  Visualitzar les classes del docent 

Prioritat Alta 

Descripció Un docent pot tenir moltes classes assignades i 
necessita un lloc on poder visualitzar-les totes. 

Actor Usuari docent 

Pre-Condicions inicials de l’entorn L'usuari s'haurà de trobar identificat a 
l’aplicació com usuari docent. 

Iniciat per Usuari docent 

Flux Pas Acció 
1 Accedir a la opció de 

classes 
2 Al accedir a la 

pantalla, se li 
mostraran totes les 
classes del curs 

 

Post-condicions Visualització de les aules que tingui associades 
el docent per aquell curs 

Excepcions Pas Acció 
  

 

Notes  
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1.1.7 CU-DO007 - Importar classes i el seus alumnes de Google Classroom 
 

Identificador CU CU-DO007 
Nom del cas d’ús  Importar classes i alumnes de Google 

Classroom 
Prioritat Alta 
Descripció Mitjançant aquesta opció, un docent podrà 

accedir amb el seu compte de Google 
Classroom i decidir quines de les aules que te 
assignades, i per tant els alumnes assignats a 
cada classe, vol importar per a utilitzar-les a 
l’aplicació.  

Actor Usuari docent 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Trobar-se identificat al sistema com usuari 

docent. 
Tenir aules assignades a Google Classroom amb 
alumnes inscrits 

Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 Accedir a l’opció d’importar classes 
des de Google Classroom 

2 Identificar-se amb el compte de 
Google Classroom si l’aplicació ho 
demana 

3 En el llistat d’aules que apareixen, 
escollir les aules que es volen 
importar 

4  
 

Post-condicions  
Excepcions Pas Acció 

  
 

Notes  
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1.1.8 CU-DO008 Visualitzar els reptes creats pel docent 
 

Identificador CU CU-DO008 
Nom del cas d’ús  Visualitzar els reptes creats pel docent 
Prioritat Alta 
Descripció El docent pot tenir molts reptes creats i 

necessita un lloc on poder veure’ls tots per a 
mes tard, poder veure l’històric del repte 

Actor Usuari docent 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Usuari docent correctament identificat a 

l’aplicació is amb compte autoritzat a Google 
Classroom  

Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 L’usuari entra a l’opció per a veure els 
reptes assignats a una classe  

2 Es mostren els reptes creats pel 
docent i assignats a la classe indicada 

 

Post-condicions El sistema mostra en el llistat de reptes del 
docent.  

Excepcions Pas Acció 
  
  

 

Notes  
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1.1.9 CU-DO009 – Puntuar una classe sobre un repte 
 

Identificador CU CU-00 
Nom del cas d’ús  Puntuar una classe sobre un repte 
Prioritat Alta 
Descripció Un cop un repte està assignat a una classe i 

després d’haver impartit una classe, el docent 
pot decidir puntuar als alumnes de la classe 
sobre un repte. 

Actor Usuari docent 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Trobar-se identificat a l’aplicació com usuari 

docent. 
Tenir un repte associat a una classe 

Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 El docent accedeix al llistat de classes 
2 Escull un dels reptes que aquella 

classe te assignats 
3 Per a cada alumne, el docent indica la 

puntuació que li dona 
4 El docent desa les valoracions 

 

Post-condicions Per a cada alumne, es desa la puntuació 
assignada al repte en qüestió per el dia en que 
el docent ho ha fet. 

Excepcions Pas Acció 
4.1 El docent cancel·la la puntuació. El 

sistema no desa cap puntuació 
4.2 El docent no ha puntuat algun 

alumne, l’aplicació li indica l’error. 
 

Notes  
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1.1.10 CU-DO010 – Assignar puntuació per defecte la classe en un repte concret 
 

Identificador CU CU-DO010 
Nom del cas d’ús  Assignar puntuació per defecte a la classe en un 

repte concret 
Prioritat Alta 
Descripció Un cop un repte està assignat a una classe i 

després d’haver impartit una classe, el docent 
pot decidir puntuar als alumnes de la classe 
sobre un repte. Molts cops, el mestre assigna a 
molts usuaris la mateixa puntuació, pel que 
necessita una opció que li permeti fer-ho de 
manera automàtica per estalviar temps. 

Actor Usuari docent 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Trobar-se identificat a l’aplicació com usuari 

docent. 
Tenir un repte associat a una classe 

Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 El docent accedeix al llistat de classes 
2 Escull un dels reptes que aquella 

classe te assignats 
3 El docent assigna una puntuació per 

defecte a tota la classe 
4 Si ho desitja, per a cada alumne pot 

modificar la puntuació que li havia 
donat per defecte 

5 El docent desa les valoracions 
 

Post-condicions Al escollir una valoració per defecte, se li 
assigna a tots els alumnes aquesta. 
Si després modifica les valoracions als alumnes i 
les desa, es desen les valoracions per a cada 
alumne en el repte indicat i en el dia en que el 
docent ho ha fet. 
 

Excepcions Pas Acció 
5.1 El docent cancel·la la puntuació. El 

sistema no desa cap puntuació 
5.2 El docent no ha puntuat algun 

alumne, l’aplicació li indica l’error. 
 

Notes  
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1.2 Casos d'ús del perfil alumne 
 

1.2.1 CU-AL001 - Login amb Google Classroom  
 

Identificador CU CU-AL001 

Nom del cas d’ús  Login amb Google Classroom  

Prioritat Alta 

Descripció Un usuari que no estigui identificat a l'aplicació, 
podrà fer-ho utilitzant el seu compte de Google 
Classroom i sempre que estigui vinculat a un 
domini autoritzat al sistema. 

Actor Usuari alumne 

Pre-Condicions inicials de l’entorn L’usuari no s’ha de trobar identificat a 
l’aplicació  

L’usuari ha de tenir un compte Google d’un 
domini autoritzat per l’ús de l’aplicació  

Iniciat per Usuari docent i usuari alumne 

Flux Pas Acció 
1 L'usuari obre l'aplicació 

2 L'usuari escull l'opció d'inici de sessió 
3 Introdueix el seu Mail i la seva 

contrasenya 
4 L'usuari es dirigit a la pantalla 

corresponent després de la correcta 
identificació 

 

Post-condicions Després d’introduir correctament usuari i 
contrasenya, l’usuari quedarà correctament 
identificat a l’aplicació i totes les accions que 
porti a terme des de llavors, quedaran 
enregistrades sota el seu usuari. 

Excepcions Al utilitzar Google Authentication com a opció 
de Login, totes les accions corresponents a 
controlar la correcta informació del usuari i si 
està autoritzat o no per l'inici de sessió, ho 
realitza directament Google. 

Notes  

 
 
 
  



Treball final de Grau – PAC 2 Jordi Lordan Burgos Disseny de l’arquitectura de 
l’aplicació 

 

  15 
 

1.2.2 CU-AL002 – Visualitzar totes les assignatures que te 
 

Identificador CU CU-AL002 
Nom del cas d’ús  Visualitzar totes les assignatures que te 
Prioritat Alta 
Descripció L’usuari alumne un cop s’identifica a l’aplicació, 

haurà de veure les assignatures que te 
assignades per a poder fer el seguiment dels 
seus reptes. 

Actor Usuari alumne 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Trobar-se identificat a l’aplicació com alumne. 

Tenir assignatures assignades 
Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 Autenticar-se a l’aplicació 
2 L’aplicació mostrà el llistat amb les 

aules que tingui el usuari assignats. 
 
 

Post-condicions L’usuari veurà un llistat amb totes les 
assignatures que tingui assignades 

Excepcions Pas Acció 
  

 

Notes  
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1.2.3 CU-AL003 - Cercar per nom entre totes les assignatures 
 

Identificador CU CU-AL003 
Nom del cas d’ús  Cercar per nom entre totes les assignatures 
Prioritat Baixa 
Descripció Quan un usuari te moltes assignatures, 

necessita una opció per a cercar la que 
necessita d’entre totes les que te. 

Actor Usuari alumne 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Trobar-se identificat a l’aplicació com alumne. 

Tenir assignatures assignades. 
Iniciat per CU-AL002 
Flux Pas Acció 

1 Escollir l’opció per a filtrar les 
assignatures 

2 Indicar el nom de l’assignatura que 
s’està cercant 

 
 

Post-condicions A mida que l’usuari va escrivint el nom de 
l’assignatura, el llistat d’assignatures es va 
refrescant per mostrar només aquelles que 
coincideixin amb el que s’està escrivint. 

Excepcions Pas Acció 
  

 

Notes  
 
  



Treball final de Grau – PAC 2 Jordi Lordan Burgos Disseny de l’arquitectura de 
l’aplicació 

 

  17 
 

1.2.4 CU-AL004 – Visualitzar els reptes que hi ha per a cada assignatura 
 

Identificador CU CU-AL004 
Nom del cas d’ús  Visualitzar els reptes que hi ha per a cada 

assignatura 
Prioritat Alta 
Descripció Cada assignatura pot tenir varis reptes 

assignats i l’alumne ha de poder veure-ho per a 
veure el seu progrés a cadascun d’ells. 

Actor Usuari alumne 
Pre-Condicions inicials de l’entorn Trobar-se identificat a l’aplicació com usuari 

docent. 
L’alumne haurà de formar part d’una classe que 
tingui reptes assignats. 

Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 Accedir al llistat de reptes 
2 El sistema mostra un llistat amb tots 

els reptes assignats a l’assignatura. 
 

Post-condicions  
Excepcions Pas Acció 

  
 

Notes  
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1.2.5 CU-AL005 – Cercar per nom entre els reptes assignats 
 

Identificador CU CU-AL1005 
Nom del cas d’ús  Cercar per nom entre els reptes assignats 
Prioritat Baixa 
Descripció Quan un alumne es trobi veient el llistat de 

reptes que tingui assignats, pot ser que se li 
mostrin massa quantitat i desitgi poder cercar-
los per nom 

Actor Usuari alumne 
Pre-Condicions inicials de l’entorn L'alumne ha de trobar-se identificat a 

l'aplicació. 
L'alumne ha de tenir assignat algun repte en 
l’assignatura que estigui veient. 

Iniciat per  
Flux Pas Acció 

1 Del llistat d’assignatures que tingui 
assignades, escollir una. 

2 En la pantalla de reptes, escollir 
l’opció de cerca 

3 Començar a escriure el nom d’un 
repte 

4 Si l’usuari escull algun dels reptes 
que es mostren, el portarà al detall 
del repte 

 
 

Post-condicions La pantalla anirà mostrant els reptes que 
continguin el nom que estigui escrivint l’usuari. 
 

Excepcions Pas Acció 
3.1 L'usuari prem la tecla d’escapament i 

l’aplicació surt del mode de cerca, 
mostrant tots els reptes que l’usuari 
tingui associats per aquella 
assignatura. 

  
 

Notes  
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1.2.6 CU-AL006 - Visualitzar el detall d’un repte en concret 
 

Identificador CU CU-AL006 
Nom del cas d’ús  Visualitzar el detall d’un repte en concret 
Prioritat Alta 
Descripció Quan un usuari te reptes associats, el que mes 

li interessa es veure el detall d’aquest amb 
l’objectiu de veure si pot aconseguir el premi 
que tingui el repte associat. 
 

Actor Usuari alumne 
Pre-Condicions inicials de l’entorn  
Iniciat per CU-AL005 
Flux Pas Acció 

1 Al entrar al detall del repte, es 
mostraran les dades bàsiques 
d’aquest, junt amb el percentatge 
del progrés que tingui l’usuari en el 
repte, un gràfic on veure les 
puntuacions obtingudes per dies i 
una taula on veure els punts 
obtinguts per cada dia 

 

Post-condicions  
Excepcions Pas Acció 

  
 

Notes  
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1.2.7 CU-AL007 – Compartir l’estat actual d’un repte a xarxes socials i altres aplicacions 
 
 

Identificador CU CU-AL1007 
Nom del cas d’ús  Compartir l’estat actual d’un repte a xarxes 

socials i altres aplicacions  
Prioritat Baixa 
Descripció Quan un alumne es trobi veient el detall d’un 

repte, tindrà l’opció de compartir el detall del 
repte amb les aplicacions que li permeti el 
sistema operatiu del seu terminal. 

Actor Usuari alumne 
Pre-Condicions inicials de l’entorn L'alumne ha de trobar-se identificat a 

l'aplicació. 
L'alumne ha de tenir assignat algun repte en 
l’assignatura que estigui veient i tenir-hi 
progrés. 

Iniciat per CU-AL006 
Flux Pas Acció 

1 Anar a un repte i escollir-lo per a 
veure'n el progrés 

2 Escollir la icona de compartir 
3 Escollir alguna de les aplicacions que 

mostra el sistema per a compartir els 
resultats i acceptar la compartició 

 

Post-condicions El detall del repte s'ha de trobar compartit a 
l'aplicació que hagi indicat l'alumne. 

Excepcions Pas Acció 
3.1 L'usuari no escull cap opció o dona al 

botó de retorn del telèfon 
3.2 L'aplicació torna al detall del repte i 

no comparteix res a cap aplicació. 
 

Notes  
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2. Disseny de l’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 l’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. 

 
2.1 Gràfic d’arquitectura 
 
 
 
 

2.2 Disseny BBDD 
 
Per a la Base de Dades es farà servir el producte FireStore de Google Firebase, que es tracta 
d'una base de dades no relacional (NoSQL). 
El model pensat inicialment, tot i que no es definitiu, es el següent:  
 

                                                        
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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Il·lustració 2: Disseny de la base de dades 

 
Encara no està decidit com es farà la implementació dins el model NoSQL, ja que es el 
primer cop que s'hi treballa i per tant hi ha molt desconeixement. 
Tot i que aquest model permet un model de Col·leccions i Documents múltiples del tipus: 
/usuaris/usuari1/reptes/repte1/historic/20170228 
Encara no està definit si es farà servir d'aquesta manera o si pel contrari, es faran tot 
col·leccions a l'arrel i després relacions múltiples entre les col·leccions. 
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2.2.1 Disseny de col·leccions a Firebase 

 
Encara no està clar com s’utilitzarà Firebase i com serà el model de dades, però pel que s’ha 
pogut llegir fins el moment, amb models de dades NoSQL s’ha de des-normalitzar les taules, 
pel que està permès repetir informació si es considera necessari. 
 
Degut a això, no només existirà la informació en unes taules en concret, si no que 
segurament s’hauran d’anar duplicant les dades per adaptar-les a les diferents crides que es 
poden fer servir des de les aplicacions en les diferents pantalles que hi hagin. 
 
Per tant i pensant de moment només amb el model inicial, es plantegen les taules que es 
poden veure en les següents sub-seccions. 
 
2.2.1.1 Curs 

curs: 
• {cursId}: 

• nom: 
• anyEscolar: 

 
2.2.1.2 classes 

classe: 
• {classeId}: 

• nom: 
• alias: 
• professor: professorId 
• curs: nom curs 
• reptes:{repte1, repte2, repte3,...} 
• alumnes:{alumne1, alumne2, alumne3, alumne4, ...} 

 
2.2.1.3 Professors 

 
Professors: 

• {professorId}: 
• nom: 
• Etc 
• aules: {classe1, classe2, classe3, ...} 

 
2.2.1.4 Reptes 

 
Reptes: 

• {repteId}: 
• nom 
• descripcio 
• professorId 
• premi: 
• Etc 
• aules: {classe1, classe2, classe3, ...} 
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2.2.1.5 Alumnes 
• alumnes: 

o {alumneId}: 
§ nom 
• cognom 
• reptes: { repte: true, reto2: true, reto3: true} 
• classes: {classe1, classe2, classe3, classe4} 
• etc 

 
2.2.1.6 Puntuacions 

 
Pensant en la pantalla de creació de puntuació, es planteja aquest model: 

• curs: 
• {cursId}: 

• classe: 
• {classeId}: 

• reptes: 
§ {repteId}: 
§ alumnes: 

§ {alumneId}: 
§ puntuacions:  

§ totalPunts: 10 
§ dia 
§ punts 

 
Pensant en la pantalla de visualització de resultats, es planteja utilitzar el següent model: 
 
Puntuacions: 

• Alumnes: 
• {alumneid}: 

• Reptes: 
• {repteId}: 

• totalPunts: 20 
• puntsRepte:100 
• Historic: 

• 20180121 
• punts: 10 

• 20180123 
• punts:5 

• 20180125 
• punts: 5 

 
 

2.3 Entitats i classes 
 
 

2.4 Arquitectura del sistema 
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4. Propietat intel·lectual 
 
 
 
 
 
 
 


