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

resultats i conclusions del treball 

Durant el desenvolupament d’aquest Treball Final de Màster, es duran a terme les tasques 

d’anàlisi, disseny i desenvolupament d’una aplicació anomenada Llar d’avis BCN, que estarà 

disponible tant per dispositius mòbils com per entorns d’escriptori. 

Llar d’avis BCN és una aplicació web progressiva (PWA) desenvolupada amb VueJS + 

Firebase, per trobar un centre geriàtric a la ciutat de Barcelona. 

L’aplicació disposarà d’un mapa que geolocalitzarà el conjunt de residències geriàtriques 

registrades a l’ajuntament de Barcelona, centrant-se en el dispositiu que utilitza l’usuari. 

Aquesta aplicació oferirà unes eines de cerca on els usuaris podran seleccionar les condicions 

de centre que més s’adapti a les seves necessitats, i podran veure tota la informació necessària 

per posar-se en contacte amb el centre geriàtric. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less):  
 

During the development of this Final Master's Project, the tasks of analysis, design and 

development of an application called “Llar d’avis BCN” will be carried out, which will be available 

for both mobile devices and desktop environments. 

Llar d’avis BCN is a progressive web application (PWA) developed with VueJS + Firebase, to 

find a geriatric center in the city of Barcelona. 

The application will have a map that will geolocalise the set of geriatric homes registered in the 

city of Barcelona, focusing on the device used by the user. 

This application will offer search tools where users can select the center conditions that best 

suits their needs, and they will be able to see all the necessary information to get in touch with the 

geriatric center. 
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Agraïments 
 

Aquest treball final de màster no hagués estat possible sense el suport i seguiment realitzat per Sergio 

Schvarstein Liuboschetz, consultor del Treball Final de Màster. 

 

També vull agrair els esforços a l’equip TIC dels serveis que dóna l’Ajuntament de Barcelona, en posar 

en obert tota la informació que disposen en les seves bases de dades a través dels seus serveis webs 

oferts, i en acceptar publicar la informació dels centres de dia com un servei més al seu catàleg. 
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Abstract 
 

During the development of this Final Master's Project, the tasks of analysis, design and development of 

an application called “Llar d’avis BCN” will be carried out, which will be available for both mobile devices 

and desktop environments. 

Llar d’avis BCN is a progressive web application (PWA) developed with VueJS + Firebase, to find a 

geriatric center in the city of Barcelona. 

The application will have a map that will geolocalise the set of geriatric homes registered in the city of 

Barcelona, focusing on the device used by the user. 

This application will offer search tools where users can select the center conditions that best suits their 

needs, and they will be able to see all the necessary information to get in touch with the geriatric center. 

 

 

Resum 
 
Durant el desenvolupament d’aquest Treball Final de Màster, es duran a terme les tasques d’anàlisi, 

disseny i desenvolupament d’una aplicació anomenada Llar d’avis BCN, que estarà disponible tant per 

dispositius mòbils com per entorns d’escriptori. 

Llar d’avis BCN és una aplicació web progressiva (PWA) desenvolupada amb VueJS + Firebase, per 

trobar un centre geriàtric a la ciutat de Barcelona. 

L’aplicació disposarà d’un mapa que geolocalitzarà el conjunt de residències geriàtriques registrades a 

l’ajuntament de Barcelona, centrant-se en el dispositiu que utilitza l’usuari. 

Aquesta aplicació oferirà unes eines de cerca on els usuaris podran seleccionar les condicions de 

centre que més s’adapti a les seves necessitats, i podran veure tota la informació necessària per 

posar-se en contacte amb el centre geriàtric. 

 

 

Paraules clau 
3a edat, residencia, centre de dia, geriàtric, gent gran, serveis socials, societat i benestar, PWA, 

progressive web app, vueJS, Barcelona 
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Capítol 1: Introducció 

1.Introducció 

El redactor d’aquesta memòria es va veure en una situació on tenia un familiar d’avançada edat que 

necessitava d’un centre geriàtric per poder ser atès les 24 hores per un personal qualificat i dedicat a la 

cura de gent gran. La primera opció va ser la de cercar centres per internet, concretament els més 

properes del domicili on vivia, però al adreçar-se a aquests centres, alguns d’ells havien cessat i 

s’havien convertit en altres negocis, o bé no disposaven de places o la informació de contacte era 

imprecisa i des actualitzada. 

 

Per evitar aquesta situació, decideix posar en marxa un projecte basat en el disseny i 

desenvolupament d’una aplicació web progressiva (PWA) que mostrarà el conjunt de residències per a 

la gent gran de la ciutat de Barcelona. Aquesta PWA oferirà un mapa que geolocalitzarà el conjunt de 

residències geriàtriques registrades a l’ajuntament de Barcelona i l’usuari tindrà la capacitat de filtrar 

segons les seves necessitats (tipus de centre, proximitat a la seva ubicació,.) i veure la informació més 

detallada del centre. 

 

També tindrà la possibilitat d’interactuar valorant els centres o bé, afegint comentaris per què altres 

usuaris puguin estar informats. 

La informació d’aquests centres estarà sempre actualitzada degut a que la font d’informació prové de 

l’Ajuntament de Barcelona, i les residències estan obligades a registrar-les i tenir la informació 

actualitzada. 
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2. Descripció 

Un dels motius que justifiquen el desenvolupament d’aquesta aplicació web progressiva, és que a la 

ciutat de Barcelona, el nombre de persones majors de 65 anys va creixent considerablement en els 

darrers anys1. Des del 1981 al 2018, la població major de 65 anys ha crescut un 8.2%, i representa un 

21.6% del total de la població, i arrel del babyboom2 dels 60, aquests números tindran tendència a 

créixer encara molt més amb el pas del anys. 

 

Donada aquesta situació en la que ens trobem, part d’aquesta població de més de 65 anys, tindrà un 

cert grau de dependència on els familiars o amics no podran fer-se càrrec i necessitaran d’un cuidador 

o centre que s’encarregui d’aquestes tasques o simplement, la mateixa persona gran decideixi per sí 

mateixa traslladar-se a un centre d’aquestes característiques, de fet hi ha 3 de cada 10 persones3 més 

gran de 75 anys que viuen soles i s’ha doblat el nombre de persones que utilitzen internet que fa deu 

anys4. 

 

Arrel d’aquesta necessitat, sorgeix la idea d’aquest projecte on els familiars o amics de la persona 

dependent podran cercar diferents centres geriàtrics a Barcelona, filtrant per les preferències que més 

s’adapten a les seves necessitats, i aprofitant les avantatges que disposa una PWA. 
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3. Objectius generals 

Dissenyar i desenvolupar una aplicació web responsive que permeti a l’usuari accedir a la informació 

dels diferents centres geriàtrics de la ciutat de Barcelona. 

 

3.1 Objectius principals 

Objectius de l'aplicació/producte/servei: 

• Posar a disposició de tot ciutadà una eina que permeti visualitzar tots els centres geriàtrics de 

la ciutat de Barcelona 

• Aplicació progressiva amb un disseny adaptable 

• Interactuar amb altres usuaris de l’aplicació i els centres geriàtrics 

• Socialitzar els centres gerontològics i mostrar la informació a tothom 

 

Objectius per al client/usuari: 

• Facilitar als usuaris la cerca de d’informació dels diferents centres geriàtrics 

• Per als centres geriàtrics, potenciar la seva visualització al mercat i característiques. 

 

Objectius personals de l'autor del TF: 

• Ampliar els coneixements en disseny, implementació i nous llenguatges de programació i/o 

FW 

• Adquirir nous coneixements amb bases de dades no relacionals com Firesotore. 

 

3.2 Objectius secundaris 

Objectius addicionals que enriqueixen el TF. 

• Donar a conèixer centres geriàtrics en la web 

• Facilitar la comunicació entre usuaris i centres 
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4. Metodologia i procés de treball 

El procés de treball ha estat el definit a la planificació del projecte, donant certs marges de temps per 

possibles contratemps, i fins i tot canviant l’ordre d’alguns lliurables. 

 

Donat que es tracta d’un projecte unipersonal, on no hi participen més persones, no té sentit fer servir 

metodologies àgils com SCRUM o similars, orientades al treball en equip. 

 

En canvi, si s’han fet servir metodologies àgils per gestionar les tasques definides en la planificació, a 

través d’un panell Kanban, mitjançant una eina web anomenada Trello. 

 

 
Il·lustració 1 Tasques de Trello 
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5. Planificació 

Per a la realització de la planificació, s’ha establert un conjunt de fites i un diagrama Gantt, on es veu 

clarament les tasques a realitzar, quan comença i finalitza, i la seva duració 

5.1 Diagrama de fites 

TASCA DURADA DATA INICI DATA FI 
Proposta TFM (PAC1) 10 días lun 25/02/19 vie 08/03/19 

Mandat del projecte i planificació (PAC2) 7 días sáb 09/03/19 lun 18/03/19 

   Anàlisi del mercat 6 días vie 08/03/19 vie 15/03/19 

   Realització de la PAC 5 días lun 11/03/19 vie 15/03/19 

Entrega 1 (PAC 3) 20 días mar 19/03/19 lun 15/04/19 

   Anàlisi i disseny TFC 4 días mar 19/03/19 vie 22/03/19 

   Anàlisi de requisits 3 días lun 25/03/19 mié 27/03/19 

   Disseny d'estructura de dades JSON 1 día jue 28/03/19 jue 28/03/19 

   Arquitectura de l'aplicació PWA 5 días vie 29/03/19 jue 04/04/19 

   Disseny d'interficie d'usuari (Mockup) 6 días vie 05/04/19 vie 12/04/19 

Entrega 2 (PAC 4) 20 días mar 16/04/19 lun 13/05/19 

   Diagrames de flux 3 días mar 16/04/19 jue 18/04/19 

   Entorn i estructura de 
desenvolupament 

2 días vie 19/04/19 lun 22/04/19 

   Implementació 15 días mar 23/04/19 lun 13/05/19 

Entrega 3 (PAC 5) 19 días mar 14/05/19 vie 07/06/19 

   Implementació 12 días mar 14/05/19 mié 29/05/19 

   Elaboració Memòria TFM 19 días Mar 14/05/19 Vie 07/06/19 

   Elaboració presentacions 19 días Mar 14/05/19 Vie 07/06/19 

   Entorn de producció 6 días jue 30/05/19 jue 06/06/19 

Defensa del projecte 13 días lun 10/06/19 mié 26/06/19 

Taula 1 Diagrama de fites 
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5.1 Diagrama de Gantt 

En aquest apartat es mostren les il·lustracions de planificació inicial i final, juntament amb el  

 

Il·lustració 2 Diagrama de Gantt 1 
 

 

 

Il·lustració 3 Diagrana de Gantt 2 
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6. Pressupost 

Per elaborar aquest pressupost, el nombre d’hores diàries en cada tasca ha variat però gairebé sempre 

s’ha mantingut en el llindar d’unes 3 o 4 hores. Per aquest motiu, s’ha fet un càlcul aproximat del 

nombre d’hores diàries necessàries per cada tasca, i s’ha establert una mitjana de 3,5 hores. 

 

TASCA DURADA HORES 

Proposta TFM (PAC1) 10 días 35 

Mandat del projecte i planificació (PAC2) 7 días  

   Anàlisi del mercat 6 días 14 

   Realització de la PAC 3 días 10,5 

Entrega 1 (PAC 3) 20 días  

   Anàlisi i disseny TFC 4 días 14 

   Anàlisi de requisits 3 días 10,5 

   Disseny d'estructura de dades JSON 1 día 3,5 

   Arquitectura de l'aplicació PWA 5 días 17,5 

   Disseny d'interficie d'usuari 
(Mockup) 

6 días 
21 

Entrega 2 (PAC 4) 20 días 7 

   Diagrames de flux 3 días 10,5 

   Entorn i estructura de 
desenvolupament 

2 días 
7 

   Implementació 15 días 52,5 

Entrega 3 (PAC 5) 19 días  

   Implementació 12 días 73,5 

   Entorn de producció 6 días 21 

Defensa del projecte + Elaboració 
memòria 

13 días 
45,5 

Taula 2 Pressupost del projecte 
 

En total, el nombre d’hores invertides en el projecte ha estat unes 343 hores, a part de les dedicades en 

la formació del Framework VueJS, FirebaseUI i Firestore. 
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D’altra banda, existeix una part del pressupost dedicat a l’equipament tècnic necessari per dur a terme 

la feina de desenvolupament i posada en producció: 

 

Tasca Durada 
PC desenvolupament + W10  700 € 

Llicència SW WebStorm (JetBrains) 99€ /any 

Llicència MS Office 99€/any 

Llicència MS Project +Visio Free trial 

Connexio internet 25€/mes 
 

Camtasia Free trial 

Entorn de producció (Firebase) Free 

Total 1025 € 

Taula 3 Pressupost equip informàtic 
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7. Estructura de la resta del document 

Capítol 1: En aquest capítol es descriu la presentació i la definició del projecte desenvolupat, la seva 
planificació, objectius i pressupost. 

Capítol 2: Es presenta l’estat de l’art amb l’anàlisi del mercat, una comparativa amb la competència i 
unes conclusions finals. 

Capítol 3: Disseny, inclou les especificacions funcionals, els usuaris i arbres de navegació de 
l’aplicació, així com els mockups. 

Capítol 4: Inclou els llenguatges i eines que s’han fet servir per al desenvolupament de l’aplicació.  

Capítol 5: conté la demostració de l’aplicació 

Capítol 6: conté les conclusions del projecte i les millores que es podrien implementar en un futur. 
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Capítol 2: Anàlisi 
 

1. Estat de l'art 

1.1. Anàlisi del mercat 

Actualment, són més les persones majors de 65 anys que tenen residencia a Barcelona. Segons les 

dades estadístiques que ofereix l’ajuntament de la ciutat, el nombre de persones majors de 65 anys, ha 

crescut d’un 13,3% a un 21,5%, en els darrers 37 anys. 

 
Il·lustració 4 http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/lecpadro/lec18/t31.htm 

 

 

La població de Barcelona va envellint, i la seva esperança de vida es va fent més llarga amb el pas dels 

anys2. Tenint en compte que la mitjana entre ambdós sexes és d’uns 84 anys, moltes d’aquestes 

persones, amb una avançada edat ja requereixen d’una persona que s’encarregui d’ells, d’una figura 

de cuidador/a que els ajudi en les tasques més bàsiques del dia a dia.  

Moltes famílies o amics no poden fer-se càrrec les 24 hores d’una persona i han de prendre una 

decisió: contractar un cuidador/a o bé, ingressar-lo en un centre geriàtric on pugui rebre l’atenció 

necessària. 

  

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/lecpadro/lec18/t31.htm
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A vegades, no només és la manca de temps en dedicar a una persona gran les que impulsen a 

ingressar-la en un centre, sinó que són moltes famílies (62,1%) les que, per motius econòmics, 

decideixen residir o bé llogar l’habitatge d’una persona de més de 65 anys3, i aquesta donar-li una 

atenció en un centre o residencia: 

 
Il·lustració 5 http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/llars/a2018/t33.htm 

 

En aquest context que ens trobem, i amb l’estratègia d’impulsar la cerca de residències de gent gran a 

la ciutat de Barcelona, són moltes diferents les empreses o ens públics que s’estan capficant en 

solucionar aquesta dificultat i que facilita la feina als familiars o amics dels futurs residents. 

 

1.2 Anàlisi competència 

Ja existeixen diferents empreses que han posat el focus en la gent gran, i disposen de solucions 

similars a les que oferim: 

 

Una empresa anomenada Inforesidencias.com, 

ofereix una web responsive, es a dir, adaptada per 

a dispositius mòbils, que proporciona una cerca 

de centres a través d’uns formularis. És una web 

força completa i inclou centres de tota Espanya, no només de Barcelona. També disposa d’una bossa 

de treball on els especialistes ofereixen el seu servei, i un cercador de serveis externs per a residències 

on altres empreses s’ofereixen per externalitzar esforços. 

 

Una altra empresa privada que ofereix un servei semblant al que volem oferir nosaltres és 

topmayores.es. Es tracta d’una web adaptativa, com l’anterior, que arrel d’una adreça o codi postal, et 

situa un mapa amb les residències que hi 

ha al voltant. S’apropa molt a la nostra 

idea, tot i que la web no és PWA i no geolocalitza la posició del dispositiu mòbil des del que s’està fent 

la consulta per centrar el mapa. 

 

Il·lustració 6 Logo Inforesidencias.com 

Il·lustració 7 Logo Topmayores.es 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/llars/a2018/t33.htm
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Il·lustració 8 Logo Infoelder 

 

 

Una tercera entitat és infoelder, molt similar als altres dos anteriors, però 

en aquest cas no disposa d’un mapa per geolocalitzar els centres 

geriàtrics, i el nombre de centres que disposa és a nivell de l’estat 

espanyol i inferior a la resta. 

 

A totes tres webapps disposen d’informació que els mateixos centres han proporcionat i que pot estar 

des actualitzada, a part, suposa una despesa per als centres formar part d’aquesta base de dades per 

ser visible en aquestes pàgines. 

 

1.3 Conclusions 

L’objectiu principal d’aquest Treball Final de Màster és, per una part, un projecte gratificant per a mi, el 

repte de programar per primer cop una PWA sota un frontend com VueJS, m’ampliarà coneixements i 

aprendré noves tecnologies per al meu enriquiment professional, i per una altre, és gratificant per als 

usuaris de l’aplicació facilitar-los informació sobre la ubicació de centres gerontològics i donar-li 

informació sobre aquests, amb informació actualitzada per l’Ajuntament de Barcelona i sense cap cost 

per al centres. 

 

Un cop l’aplicació es posi en producció, s’informarà a l’ajuntament d’aquest desenvolupament amb la 

finalitat que puguin integrar-lo en la seva web i augmentar el nombre de clients que la puguin fer servir. 
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2. Públic objectiu i perfils d'usuari 

El públic objectiu a aquí va dirigit l’aplicació web és a aquells familiars i/o amics que cerquen un centre 

gerontològic a Barcelona.  

També va dirigit a aquells centres que no hi són a la web a través d’altres aplicacions (de pagament) i 

volen aparèixer per potenciar la seva visibilitat. 

 

2.1 Fitxa d’usuari 

Laura Marin Sanchez  

 Perfil personal 
La Laura és una infermera a temps parcial en 
l’Hospital de Bellvitge, on la major part del seu temps 
la dedica a cuidar de la seva mare que es troba amb 
un principi de demència i necessita de tercers per 
poder fer vida. 

 

Edat: 53 

Sexe: Dona 

Educació: Estudis universitaris 

Ocupació: Infermera 

Situac. Familiar: casada amb fills 

Població: Barcelona 

Interessos 
Cerca un centre geriàtric on es puguin fer-se càrrec 
de la seva mare durant el temps que treballa al 
hospital. 

Capacitats informàtiques 
- Ús d’ordinadors a nivell ofimàtic 
- Social Media 

 

2.2 Escenari 

Des de que la Laura es va trobar a la seva mare caiguda al terra durant varies hores sense poder-se 

aixecar, va decidir començar a cercar un centre de dia on la seva mare pugui quedar-se part del dia 

sota les cures de personal qualificat que la puguin atendre i disposi d’un règim de mitja pensió 

(esmorzar + dinar) mentre la Laura treballa al hospital. 

La Laura decideix preguntar per una residència que coneix de vista però el règim és per deixar la seva 

mare ingressada les 24h al dia, i decideix cercar per internet. 

Al visitar algunes pàgines es troba que la informació de contacte o els centres, no existeixen, fins que 

arriba a la pàgina de “Llar d’avis BCN”, on veu la informació actualitzada per posar-se en contacte i 

disposa d’un mapa per localitzar el centre més adient a les seves necessitats. A més a més, pot veure 

les valoracions d’altres usuaris sobre els centres en els que està interessada, ajudant-la a prendre una 

decisió per al centre futur de la seva mare.  
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Capítol 3: Disseny 

1. Arquitectura general de l'aplicació 

L’arquitectura que es fa servir en aquest projecte es basa en el model-vista-model MVVM que ofereix 

VueJS, un framework frontend, basat en JavaScript, que proporciona un entorn perfecte per 

desenvolupar una webapp. 

 
Il·lustració 9 Model-Vue-Vista 

 

L’aplicació també farà ús dels serveis webs en obert oferts per l’ajuntament de Barcelona, d’on recollirà 

les dades per mostrar-les a l’aplicació. En aquest cas, no es farà servir totes les prestacions que 

disposa VueJS per desenvolupar, sinó que únicament es farà servir Vue + Router. La resta de mòduls 

(llibreries) com Vuex o Server Rendering no es faran servir en aquest projecte al no tenir tanta 

complexitat. 

 
Il·lustració 10 Arquitectura VueJS 

 

D’altra banda, el hosting o hospedatge de la web es farà sobre Firebase per la gran quantitat d’eines 

que disposa, l’autenticació dels usuaris, les gestions de les sesions i pel hosting gratuït. 

 
Les dades mostrades a l’aplicació, relacionades amb els centres geriàtrics, no estaran 

emmagatzemades en cap base de dades pròpia, sinó que seran obtingudes en el moment de consultar 

l’aplicació. La Font d’on s’obtenen aquestes dades són l’Ajuntament de Barcelona, més concretament 

són els següents serveis: 

https://firebase.google.com/
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 http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-residenciesgentgran 

 https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-centresdiagentgran 

Altrament, les dades pròpies que disposa l’aplicació són emmagatzemades sota una base de dades no 

relacional com Firestore, i aquesta base dades disposarà de la informació dels usuaris, els comentaris, 

el rating de les residències, i els favorits salvats. 

2. Especificació funcional i usuaris 

2.1 Especificació de casos d’ús 

Actors dels sistema 

En el sistema existeixen tres tipus d’usuaris: l’usuari de consulta  o usuari, serà aquell/a que consulta 

l’aplicació sense haver-se logat prèviament; l’usuari registrat/logat, serà aquell usuari que s’ha 

identificat en l’aplicació, i l’usuari responsable del centre, que es tractarà d’un tipus d’usuari logat amb 

alguna funcionalitat afegida. Aquest darrer usuari s’indica com a part opcional del projecte i no entra 

dins les fites de l’entrega del projecte 

Usuari

Usuari logat

Responsable de centre

 

Il·lustració 11 Usuaris de sistema 
 

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-residenciesgentgran
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-centresdiagentgran
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2.2 Diagrama de casos d’ús 

Mapa residències

Usuari

Usuari registrat

Filtres residències

Detall residencia

Registre

Login

Afegir comentari

Afegir puntuació

Guardar residència

Afegir fotografies

Responsable de 
centre

Acceptar fotografies

[OPT]

[OPT]

[OPT]

Oblit de contrasenya [OPT]

 

Il·lustració 12 Casos d'ús 
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Especificacions de casos d’ús 

 
Cas d’ús: Mapa de residències 

Actors: Usuari, Usuari registrat, Responsable de centre 

Descripció: L’usuari accedeix a l’aplicació 

Condició: - 

Actor Sistema 
Accedeix al l’aplicació  

 Mostra la pàgina de l’aplicació i realitza una 

crida Rest per recuperar les residències 

Veu un mapa centrat en la seva ubicació amb 

els centres georontològics que té al voltant 

 

Cas d’ús: Filtres residències 

Actors: Usuari, Usuari registrat, Responsable de centre 

Descripció: L’usuari fa ús d’uns filtres de cerca en el mapa 

Condició: El sistema mostra un conjunt de residències al mapa 

Actor Sistema 
Accedeix al l’aplicació  

 Mostra la pàgina de l’aplicació i realitza una 

crida Rest per recuperar les residències 

Veu un mapa centrat en la seva ubicació amb 

els centres georontològics que té al voltant 

 

Fa ús dels filtres de cerca   

 Limita les residències mostrades en el mapa 

amb les que compleixen les condicions del 

filtre. 

 

Cas d’ús: Detall residència 

Actors: Usuari, Usuari registrat, Responsable de centre 

Descripció: L’usuari accedeix a la informació detallada d’un centre 

Condició: El sistema mostra un conjunt de residències al mapa 

Actor Sistema 
Selecciona un centre dels mostrats al mapa o 

del resultat d’una cerca per un filtre 

 

 Mostra una fitxa informativa del centre 

seleccionat 

 



Títol del TF, Titulació acadèmica i/o Autor 
 

26 / 45 
 

Cas d’ús: Login 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari accedeix logar-se a l’aplicació 

Condició: L’usuari no està logat 

Actor Sistema 
Introdueix les dades necessaries per logar-se  

 Valida a l’usuari i el logeja a l’aplicació 

 

[ALT] 

Actor Sistema 
Introdueix les dades necessaries per logar-se  

 No reconeix a l’usuari i li torna a demanar les 

dades  

 

 

Cas d’ús: Registre 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari accedeix al registre de l’aplicació 

Condició: El sistema mostra un conjunt de residències al mapa 

Actor Sistema 
Accedeix al formulari per registrar-se  

 Mostra un formulari amb les dades 

necessàries per registrar-se 

Omple el formulari  

 Registre l’usuari amb les dades introduïdes 

 

[ALT] 

Actor Sistema 
 Si alguna dada no és correcte, informa a 

l’usuari i permet que torni a introduir la 

informació 
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Cas d’ús: Oblit de contrasenya [OPT] 

Actors: Usuari 

Descripció: L’usuari decideix recuperar la seva contrasenya 

Condició: L’usuari està enregistrat en el sistema 

Actor Sistema 
L’usuari desitja recuperar la seva 

contrasenya 

 

 Se li envia un missatge a la seva adreça de 

correu per restaurar-la 

L’usuari restaura la seva contrasenya per una 

de nova 

 

  

 

 

Cas d’ús: Afegir comentari 

Actors: Usuari registrat 

Descripció: S’afegeix un comentari a un centre que es mostrarà als usuaris registrats 

Condició: La informació només serà visible pels usuaris registrats en el sistema 

Actor Sistema 
Introdueix un comentari al centre associat a 

la fitxa 

 

 S’enregistra el comentari 

 

 

Cas d’ús: Afegir puntuació 

Actors: Usuari registrat 

Descripció: L’usuari puntua/valora una residència 

Condició: L’usuari està consultant el detall (fitxa) d’un centre 

Actor Sistema 
L’usuari consulta la informació d’una 

residència 

 

 Ofereix tota la informació de la residència i 

permet indicar una puntuació a la residència 

L’usuari indica una puntuació  

 S’enregistra la puntuació única 
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Cas d’ús: Guardar residència 

Actors: Usuari registrat 

Descripció: L’usuari pot tenir un llistat de residències guardades com a favorites 

Condició: Visita el detall d’un centre 

Actor Sistema 
L’usuari guarda el centre al seu perfil com a 

facorit 

 

 El sistema enregistra la residència com a 

favorit de l’usuari 

 

 

Cas d’ús: Afegir fotografia [OPT] 

Actors: Usuari registrat 

Descripció: L’usuari puja una fotografia del centre 

Condició: En la vista detall d’un centre, l’usuari pot pujar una fotografia del centre 

Actor Sistema 
L’usuari puja una fotografia del centre  

 S’enregistra la fotografia associada al centre 

 

 

Cas d’ús: Validar fotografia [OPT] 

Actors: Usuari responsable de centre 

Descripció: Es valida una fotografia d’un centre per associar-la a la seva fitxa/detall 

Condició:  

Actor Sistema 
Valida una fotografia pujada per un usuari 

registrat 

 

 Si la fotografia és vàlida, s’associa amb el 

centre 

 Si la fotografia no és vàlida, es descarta 
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3. Arquitectura de la informació i diagrames de navegació 

3.1 Estructura de dades 

Per una part, la informació sobre les residències i centres de dia, únicament fa servir les dades JSON 

obtingudes d’una petició REST i les emmagatzema al navegador: 

 

Camp Descripció 
01.CODI_EQUIPAMENT Codi d'identificació de l'equipament 

02.EQUIPAMENT Nom de l'equipament 

03.SECCIO Classificació jeràrquica del lloc depenent del tipus d'equipament 

04.TIPUS_VIA Tipus de la via de l'equipament 

05.NOM_CARRER Nom de la via de l'equipament 

06.NUM_CARRER_1 Número inicial de la ubicació de l'equipament 

07.NUM_CARRER_2 Número final de la ubicació de l'equipament 

08.CODI_BARRI Codi del barri de l'equipament 

09.NUM_BARRI Nom del barri de l'equipament 

10.CODI_DISTRICTE Codi del districte de l'equipament 

11.NOM_DISTRICTE Nom del districte de l'equipament 

12.CODI_POSTAL Codi postal de la ubicació de l'equipament 

13.CODI_POBLACIO Codi de la població de l'equipament 

14.POBLACIO Població de l'equipament 

15.LATITUD Coordenada geogràfica de latitud 

16.LONGITUD Coordenada geogràfica de longitud 

17.X_ETRS89 Coordenada X en format ETRS89 

18.Y_ETRS89 Coordenada Y en format ETRS89 

19.X_ED50 Coordenada X en format ED50 

20.Y_ED50 Coordenada Y en format ED50 

21.TELEFON_NUM Número de telèfon de l'equipament 

22.TELEFON_TIPUS Tipus de número de telèfon de l'equipament 

23.TELEFON_INFO_COM Informació complementària del telèfon 

24.HORARI_PERIODE_INICI Data d'inici del període d'activitat 

25.HORARI_PERIODE_FI Data de fi del període d'activitat 

26.HORARI_DIES Descripció codificada de la disponibilitat diària de l'equipament. Es 

representa cada dia de la setmana amb un dígit (1 = tancat, 0 = 

obert) 

27.HORARI_HORES_INICI Horari d'inici de l'activitat de l'equipament 

28.HORARI_HORES_FI Horari de tancament de l'activitat de l'equipament 

29.HORARI_OBSERVACIONS Observacions sobre la informació dels horaris 
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Taula 4 Dades API Ajuntament de Barcelona 
 

D’altra banda, les dades necessàries per la interacció social, i funcionalitats pels usuaris, són 

guardades en una base de dades NoSQL anomenada Firestore. Aquesta base de dades forma part 

de la plataforma Firebase per al desenvolupament d’aplicacions. 
 

Estructura de les dades en format de col·leccions (NoSQL): 

Favorits { equipament_id: Integer,  

Nomresidencia: String, 

Usuari_id: String  

} 

Posts {  avatar: String, 

  data: Timestamp, 

  displayName: String, 

  equipament_id: Integer, 

  message: String, 

  usuari_id: String 

} 

Rating {  equipament_id: Integer, 

  Rate: Decimal, 

  Usuari_id: String 

} 

Usuaris{ avatar: String, 

  identificador: String, 

  mail: String, 

  nom: String 

} 
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3.2 Diagrames de navegació 

El diagrama de navegació defineix l’estructura de navegació del sistema, visualitzant els diferents 

camins que l’usuari pot prendre entre les diferents pantalles de l’aplicació. En aquest projecte, al 

tractar-se d’un SPA (Single Page Aplication), la pantalla seguirà essent la mateixa però la funcionalitat 

que es mostra, canviarà, amb la finalitat que el DOM de l’aplicació es mantingui durant tota la consulta. 

L’aspecte que tindrà serà semblant a la d’una aplicació d’escriptori on la seva navegació serà molt 

fluida i intuïtiva. 

/home

Login

Registre

Detall

Filtres/cerca centres

Llistat centres selecciona

Afegir comentari

Registrat OK

Afegir puntuació

Guardar residència

Afegir fotografies

Validar fotografies

 

Il·lustració 13 Diagrama de navegació 
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3.3 Prototipatge 

Per a fer el wireframing, o disseny d’interfícies a baix nivell, s’ha optat per la utilització d’un disseny 

responsive o adaptatiu, basat en una graella de 12 columnes, com la que porten per defecte molts 

frameworks de frontend com Bootstrap. Per realitzar aquestes interfícies s’ha utilitzat el software 

Balsamiq Mockups. 

 

3.3.1 Disseny de l’aplicació per a navegadors d’escriptori 

 

  

Il·lustració 14 Mockup Escriptori 
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4. Llenguatges de programació i APIs utilitzades 

 

Aquest projecte està realitzat amb VueJS, és un framework progressiu, això vol dir que podem fer-lo 

servir per a alguna cosa molt bàsica, igual que abans es feia servir jQuery per a coses senzilles, o per 

a alguna cosa més complexa com el desenvolupament d'una SPA, o per Server-Rendering. 

 

En aquest projecte, també s’ha fet servir NPM (Node Package Manager), és un gestor de paquets que 

simplifica la feina en treballar amb Node.js, ja que gràcies a ell podrem tenir qualsevol llibreria 

disponible amb només una línia de codi, com per exemple, afegit una llibreria d’un component o 

vincular firebase amb el projecte. 

Tot el desenvolupament que s’ha realitzat ha estat sobre el frontend del projecte, perquè la informació 

és recollida d’altres serveis webs: 

 Consum de l’API JavaScript Google Maps, amb la finalitat de disposar d’un mapa per geolocalitzar 

els diferents centres 

 Consum de l’API de l’Ajuntament de Barcelona, 

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-residenciesgentgran per 

recuperar els centres geriàtrics, i el consum de 

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-centresdiagentgran per 

recuperar els centres de dia per a gent gran. 

També s’utilitza Firebase per guardar la informació en una base de dades no relacional com Firestore, 

hostatjar el projecte i disposar d’una url pública. 

 

Els llenguatges que es fan servir en aquest projecte, són JavaScript, propi de VueJS, HTML i CSS.  

 

Altres recursos tecnològics que s’han fet servir en aquest projecte: 

 Software 

o Desenvolupament: WebStorm (JetBrains) 

 Disseny 

o Visio: relació dels casos d’ús 

o Balsamiq Mockups: disseny dels mockups d’entorns d’escriptori i mòbil 

o PowerPoint: presentacions del projecte 

o Camtasia: gravació de la pantalla del ordinador i veu en off 

 Gestio dels canvis 

o Bitbucket (Git): guarda els canvis de codi en el núvol amb un control de registres 

o Trello: tauler Kanban per a la gestió del projecte 

 

  

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-residenciesgentgran
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/serveissocials-centresdiagentgran
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L’estructura de l’aplicació es basa la part de codi desenvolupat (src) en un contingut fix o commú com 

és l’estructura de la pàgina web (header, menús, footer...) i el contingut de cada pàgina. 

 

 
Il·lustració 15 Estructura projecte carpetes 
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Capítol 4: Implementació 

1. Requisits d'instal·lació 

L’aplicació web Llar d’avis BCN no precisa de cap requisit per ser instal·lada, únicament necessita d’un 

navegador web actualitzat per ser consultada. 

 

L’adreça web de l’aplicació és la següent: 

https://tfmuoc2019.firebaseapp.com 

 

Al tractar-se d’una PWA, una funcionalitat que disposa és la localització del dispositiu des d’on s’està 

consultant, per complir una funcionalitat que ofereix. 

 

El hosting web es troba sota la infraestructura que proporciona Google amb Firebase, i l’origen de 

dades es troba al repositori obert de l’ajuntament de Barcelona OpenData, per tant, únicament caldrà 

una connexió a internet amb el dispositiu que es consulta. 

 

2. Decisions en el desenvolupament 

 Eines i editors 

L’eina principal de tot el projecte és l’IDE JetBrains WebStrom per entorn Windows 10. 

 
Il·lustració 16 Logo Webstorm 

 

Existeixen altres eines com Eclipse o Visual Studio Code, però vaig decidir fer servir WebStorm per 

la familiartitat que tinc amb el desenvolupament amb Intellij Idea, un IDE molt semblant per al 

desenvolupar en Java o Kotlin. 

 

  

https://tfmuoc2019.firebaseapp.com/
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 GIT 

L’ús d’un repositori com Bitbucket m’ha permès treballar més còmodament i realitzar un versionat 

de les tasques que anava realitzant, amb la facilitat de recuperar una versió anterior. 

 
Il·lustració 17 Logo Bitbucket 

 

L’adreça del projecte en el repositori és:  

https://bitbucket.org/lluismalvis/tfmuoc2019/ 

 

 Trello 

Encara que no sigui una eina de desenvolupament, un panell kanban com Trello, també d’Atlassian 

com Bitbucket, m’ha ajudat a gestionar les tasques i sincronitzar-les amb Git per a gestionar la 

feina feta i els timelines. 

 
Il·lustració 18 Logo Trello 

 

 Firebase 

L’autenticació d’usuaris així com el hosting i la base de dades no relacional que he fet servir en el 

projecte estan sota la infrastructura de Firebase, uan eina de Google que facilitat i dóna a l’usuari 

un conjunt d’eines gratuïtes per a un ús com pot ser aquest projecte. 

 

 
Il·lustració 19 Logo Firebase 

 

 Vuetify 

Es tracta d’un Framework basat en Vue amb els estils de Material Design que facilita en el frontend,  

el desenvolupament d’aplicacions estèticament atractives. 

 

 
Il·lustració 20 Logo Vuetify 

 

 

 

 

https://bitbucket.org/lluismalvis/tfmuoc2019/
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3. Instruccions d'instal·lació 

 
Com s’ha comentat al principi d’aquest apartat, no es necessari cap instal·lació per accedir a l’aplicació 

ja que es tracta d’una aplicació web que amb un navegador es pot consultar. 

 

Si l’usuari desitja executar l’aplicació en un entorn local, al tractar-se d’una aplicació que corre sobre 

NodeJS, és necessari que tingui instal·lat Node.js i NPM o Node Package Manager 

(https://nodejs.org/en/). 

  

 

 

 

 

 

Un cop disposi d’aquest programari, en la carpeta on es troba el codi de l’aplicació, només caldrà que 

executi: 

/pathProjecte > npm install 

--instal·larà les despendències necessàries  del projecte  

 

/pathProjecte > npm dev 

--executa el projecte en mode desenvolupament oferint una URL on consultar l’aplicació 

 

 
 
 

Il·lustració 22 Logo NodeJS 
Il·lustració 21 Logo NPM 

https://nodejs.org/en/
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Capítol 5: Demostració 

1. Instruccions d'ús 

Per accedir a l’aplicació cal accedir a https://tfmuoc2019.firebaseapp.com 

 

Cal tenir en compte que es pot navegar per l’aplicació sense estar logat, accedint un conjunt limitat 

d’accions, o bé, l’usuari pot logar-se i accedir a més funcionalitats com les descrites seguidament.  

 
 
2. Exemples d'ús del producte (o guia d'usuari) 

En accedir a l’aplicació, tenim la opció de navegar sense logar-nos, en aquest cas la vista serà la 
següent: 
 

 
Il·lustració 23 Pantalla usuari no logat 

 

  

https://tfmuoc2019.firebaseapp.com/
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En aquest punt, tenim 3 opcions (com s’indica al arbre de navegació): 

 Logar-se com usuari mitjançant una de les opcions proposades 

 

Il·lustració 24 Pantalla autenticació 
 

 Fer una cerca per centre prement sobre la icona de la lupa, on es desplega un camp 
autocompletable per cercar 

 

Il·lustració 25 Pantalla filtre de cerca 
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 Seleccionar en el mapa un dels marcadors, que fan referència a un centre georontològic (el 
color blau son els centres de dia, i el color vermell les residències geriàtriques). Tant en la 
cerca per residència com en cercar un centre, els dos casos ens porta a veure el detall del 
centre seleccionat: 

 

Il·lustració 26 Pantalla detall residencia No logat 
 

En aquesta vista, en prémer la icona del telèfon, ofereix la possibilitat de realitzar una trucada, 

i en prémer sobre l’adreça del centre, es mostra el mapa amb la seva ubicació. 

En la capçalera, també es mostra una icona amb 9 quadres que ofereix la possibilitat de tornar 

al menu principal. 
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D’altra banda, si decidim logar-nos en l’aplicació mitjançant una de les 6 plataformes que s’ofereixen, la 
vista per l’usuari, canvia i ofereix altres funcionalitats: 

 

 

En el menú esquerra, ofereix la possibilitat d’accedir a les dades del perfil d’usuari per canviar el nom, 

l’adreça de mail o l’avatar que per defecte, és el proporcionat per la interfície mitjançant s’ha logat 

l’usuari, és a dir, si l’usuari s’ha logat mitjançant Facebook, l’avatar en l’aplicació serà la seva foto de 

perfil de Facebook. 

 

 

Il·lustració 28 Pantalla perfil 
  

Il·lustració 27 Home usuari logat 
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L’usuari també disposa de la opció de veure els seus Favorits, es a dir, el conjunt de residències 
guardades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest llistat, també hi ha la opció de veure el detall d’informació del centre, i la possibilitat 
d’esborrar el centre com a favorit: 

 

Il·lustració 30 Pantalla detall favorits 
  

Il·lustració 29 Pantalla favorits 
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Per finalitzar, en entrar en el detall d’una residència i estar logat, l’usuari pot veure la puntuació mitjana 
de tots els usuaris que han valorat el centre, pot guardar la residència com a favorita i pot afegir 
comentaris sobre el mateix centre. 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 31 Detall residència logat 
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Capítol 6: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

El resultat del projecte i els objectius marcats des del principi han estat assolits. Totes les funcionalitats 

obligatòries per al projecte s’han implementat i són funcionals. L’ús de Vuetify ha facilitat bastant 

estandarditzar una guia d’estils sobre el projecte, que ha fet que l’estètica no es perdés en cap 

moment. L’objectiu d’aprendre aquest framework d’estils amb VueJS per mi ha estat un èxit i veig una 

oportunitat d’ara endavant, desenvolupar la part de frontend de nous projectes basats en VueJS i 

Vuetify, per acabar de consolidar els meus coneixements. 

 

La planificació que es va establir en un principi, ha canviat mínimament en l’ordre de les entregues 

(PAC 3 i PAC4), però el projecte ha continuat endavant i s’ha pogut assolir i entregar dins el període de 

temps establert. 

 

2. Línies de futur 

Son varies les línies de futur que el projecte pot prendre, per una part, pot gaudir d’ampliacions 

funcionals i per altre, de servei. 

 

Ampliacions funcionals 
 Emmagatzematge de fitxers (fotografies): aquesta era una les funcionalitats que es van marcar 

com opcionals dins el projecte. La possibilitat que un usuari pugui pujar fotografies dels 

centres, i aquestes fer-se públiques o bé, poder-se canviar la fotografia de l’avatar del seu 

perfil dins l’aplicació. 

 

 L’oblit de contrasenya: en un principi, a part de poder-se logar mitjançant les diverses 

plataformes oferides (Google, Twitter, GitHub, Email, ...), s’havia plantejat disposar d’un 

registre propi per usuaris que no estiguessin disposats a fer servir aquestes plataformes, i per 

tant, a part de la pàgina de Registre, s’havia d’oferir la possibilitat de restablir la contrasenya. 

 

 Notificacions: aquesta és una funcionalitat que no està descrita en el projecte com opcional, 

però crec que és força interessant. Quan un usuari afegeix un comentari, i posteriorment, algun 

altre usuari, afegeix un de nou, és notificat per saber si és una resposta al seu comentari. 

 

 Potenciar funcionalitats de les xarxes socials: Vincular els centres a poder-los compartir en les 

xarxes socials, o bé, poder respondre directament a un comentari escrit amb una funcionalitat 

com “@usuari”. Pot ser el rating es queda enrere i caldria disposar de likes & dislikes per 

valorar els centres. 
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Ampliacions de servei 
 Actualment, el servei que ofereix l’Ajuntament de Barcelona, li manca informació a part de la ja 

mostrada en l’aplicació com pot ser una adreça de mail, o bé el tipus de centre de què es tracta 

(concertat, privat, públic, ...), nombre de places del centre, % de disponibilitat, etc. 
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