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La documentació de les proves es realitzen amb un emulador d’un PIXEL 2 amb API 24. 
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que s’inclou al final d’aquest document. 
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1 Introducció 

Serveixi aquest document com evidencia de proves realitzades de les funcionalitats de l’aplicació 
Control diabètic. 

2 Casos de proves  

2.1 Registre.  

2.1.1 Cas de proves: Registre correcte a l’aplicació 

2.1.1.1 Descripció del cas de prova 

Es realitza un registre complet introduint totes les dades necessàries. 

2.1.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.1.1.3 Evidencia de la prova 

 

Pantalla de presentació al obrir l’aplicació: 

 

Pantalla de login: 



 

 

Premem el botó de registrar-se: 

 



 

Quan seleccionem la data de naixement se’ns obra un DatePickerDialog: 

 

Al gènere tenim un Spinner amb les opcions següents: 

 



 

Introduïm totes les dades i continuem: 

 

Quan seleccionem el tipus de diabetis ens surt un desplegable, el mateix que amb el gènere: 

 

A la data de diagnosi se’ns obre un diàleg com a la data de naixement. 



 

Finalment les dades de glucosa no son obligatòries en el registre, però les que s’informin es 
quedaran guardades. Es poden modificar més endavant. 

 

Premem el botó Crear Compte i rebem una alerta de feedback: 

 



 

Rebem un correu de confirmació de registre: 

 
 

2.1.2 Cas de proves: Registre de correu electrònic ja existent 

2.1.2.1 Descripció del cas de prova 

Intentem fer un registre amb un correu electrònic ja existent. 

2.1.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.1.2.3 Evidencia de la prova 

Introduïm altre cop les dades amb el mateix correu electrònic: 

 



 

2.1.3 Cas de proves: Validacions del registre 

2.1.3.1 Descripció del cas de prova 

Es mostren totes les validacions que es fan al registre. 

2.1.3.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.1.3.3 Evidencia de la prova 

Validació del nom: 

 

Validació del cognom: 



 

 

Validació del segon cognom: 

 



 

Validació de la data de naixement: 

 

Data de naixement posterior a l’actual: 

 



 

Validació del gènere: 

 

Validació del pes: 

 



 

Validació de l’alçada: 

 

Quan tornem a apretar el camp per introduirlo desapareix el text en vermell en tots els camps:

 



 

Validació del correu electrònic: 

 

Validació per introduir un correu electrònic amb el format erroni: 

 



 

Validació de la contrasenya per no ser introduïda: 

 

Validació de la contrasenya ha de ser de mínim 6 caràcters: 

 



 

Validació del nom del centre: 

 

Validació del nom del centre: 

 



 

Validació del nom de la població del centre: 

 

Validació del nom del metge: 

 



 

Validació del correu electrònic del metge: 

 

Validació correu incorrecte: 

 



 

Validació tipus de diabetis: 

 

Validació data de diagnosi: 

 



 

La resta de camps no son obligatoris. 

2.2 Login.  

2.2.1 Cas de proves: Entrar amb dades correctes a l’aplicació 

2.2.1.1 Descripció del cas de prova 

S’introdueixen credencials correctes i s’accedeix a l’aplicació. 

2.2.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.2.1.3 Evidencia de la prova 

 

Accedim a l’aplicació: 



 

 

 

2.2.2 Cas de proves: Login automàtic marcant el check Mantenir connectat 

2.2.2.1 Descripció del cas de prova 

Si accedim a l’aplicació amb el check marcat, al tornar-la a obrir, fa el login automàticament. 

2.2.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.2.2.3 Evidencia de la prova 

Validem que entra directament a l’aplicació. 

 

 

2.2.3 Cas de proves: Validacions del login 

2.2.3.1 Descripció del cas de prova 

Es mostren totes les validacions que es fan al login. 

2.2.3.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 



 

2.2.3.3 Evidencia de la prova 

Intentem accedir sense posar el correu ni la contrasenya: 

 

Intentem accedir sense posar contrasenya: 

 



 

Intentem accedir sense posar el correu electrònic: 

 

Accedim amb dades incorrectes: 

 

 



 

2.2.4 Cas de proves: Accedir als 4 menús de l’aplicació 

2.2.4.1 Descripció del cas de prova 

Polsant els botons inferiors ens desplacem pels menús. 

2.2.4.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.2.4.3 Evidencia de la prova 

Menú de controls: 

 

 

Menú d’alarmes: 



 

 

Menú de Visites: 

 

 



 

Menú de perfil – dades personals: 

 

Menú de perfil – dades mèdiques: 

 



 

2.3 Recuperar contrasenya.  

2.3.1 Cas de proves: Recuperar contrasenya oblidada 

2.3.1.1 Descripció del cas de prova 

Si s’introdueixen malament les credencials apareix la possibilitat de restaurar la contrasenya 
enviant un correu electrònic de recuperació a l’usuari. 

2.3.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.3.1.3 Evidencia de la prova 

 

Accedim al  botó de recuperar la contrasenya: 



 

 

Introduïm les dades correctes. 

 

 



 

Rebem el correu de restauració: 

 

Premem el link de restauració: 

 

Ens permet modificar-la. 

2.3.2 Cas de proves: Validacions de recuperar la contrasenya 

2.3.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostren totes les validacions que es fan al recuperar la contrasenya. 

2.3.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.3.2.3 Evidencia de la prova 

Validem que posem un correu: 



 

 

Validem que les dades introduïdes corresponguin a un correu introduït al sistema: 

 

 



 

2.4 Logout.  

2.4.1 Cas de proves: Es fa logout de l’aplicació 

2.4.1.1 Descripció del cas de prova 

A través del botó per tancar la sessió, sortim de l’aplicació. 

2.4.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.4.1.3 Evidencia de la prova 

Des del menú de perfil a la pestanya de dades personals: 

 

Premem el botó de tancar sessió: 

Tornem a la pantalla de login: 



 

 

2.5 Modificar dades personals.  

2.5.1 Cas de proves: Es modifiquen les dades personals de l’usuari 

2.5.1.1 Descripció del cas de prova 

Es modifiquen les dades personals des del perfil. 

2.5.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.5.1.3 Evidencia de la prova 

Premem el botó de modificar les dades personals 



 

 

El correu electrònic no es pot modificar. 

 

 



 

Alerta de modificar les dades correctament: 

 

Les dades s’han modificat correctament: 

 



 

2.5.2 Cas de proves: Validacions de modificar les dades personals 

2.5.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions de modificar les dades personals 

2.5.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.5.2.3 Evidencia de la prova 

Validar que el nom està informat: 

 

 

Validar que el cognom està informat: 



 

 

Validar que el segon cognom està informat: 

 

 



 

Validar que la data de naixement es inferior a la data actual: 

 

Validar que hem seleccionat un gènere: 

 



 

Validar que s’ha introduït un valor al pes: 

 

Validem que s’ha introduït un valor a alçada 

 



 

Si cliquem a sobre del correu electrònic ens surt el següent missatge: 

 

2.6 Modificar dades mèdiques.  

2.6.1 Cas de proves: Es modifiquen les dades mèdiques de l’usuari 

2.6.1.1 Descripció del cas de prova 

Es modifiquen les dades mèdiques des del perfil. 

2.6.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.6.1.3 Evidencia de la prova 

 



 

 

Modifiquem nom del metge i la glucosa Baixa. 

 

 



 

Ens apareix un feedback en forma d’alerta: 

 

Les dades s’han modificat correctament: 

 



 

2.6.2 Cas de proves: Validacions de modificar les dades mèdiques 

2.6.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions de modificar les dades mèdiques 

2.6.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.6.2.3 Evidencia de la prova 

 

No posarem les pantalles d’evidència de prova però son les mateixes validacions que a l’alta a 
més a més es valida que els valors de glucosa no poden estar sense informar o a 0. 

Glucosa no informada o 0: 

 

 

 

2.7 Modificar contrasenya.  

2.7.1 Cas de proves: Es modifiquen la contrasenya de l’accés a l’aplicació 

2.7.1.1 Descripció del cas de prova 

Es modifiquen la contrasenya des del perfil de les dades d’usuari. 



 

2.7.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.7.1.3 Evidencia de la prova 

Des de la pestanya de dades personals: 

 

Introduïm les dades correctament: 



 

 

Feedback de la modificació: 

 

Es valida que s’ha canviat correctament. 



 

2.7.2 Cas de proves: Validacions de modificar la contrasenya 

2.7.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions de modificar la contrasenya 

2.7.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.7.2.3 Evidencia de la prova 

La contrasenya actual no arriba a 6 caràcters, aquesta validació es fa en les 3 contrasenyes 

 

Si posem la mateixa contrasenya que l’actual: 



 

 

Contrasenya actual incorrecte: 

 

 



 

2.8 Afegir control de glucosa.  

2.8.1 Cas de proves: Afegim nou control de glucosa 

2.8.1.1 Descripció del cas de prova 

S’afegeix correctament un nou control. 

2.8.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.8.1.3 Evidencia de la prova 

S’introdueixen correctament les dades: 

 



 

 

Les dades es reflecteixen a la pestanya de controls 

 

 

 



 

2.8.2 Cas de proves: Validacions d’afegir un nou control de glucosa 

2.8.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions d’afegir un nou control 

2.8.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.8.2.3 Evidencia de la prova 

No introduïm glucosa: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.9 Feedback quan s’introdueix un control de glucosa. 

2.9.1 Cas de proves: Feedback dins del rang 

2.9.1.1 Descripció del cas de prova 

Es mostra el feedback quan el valor de la glucosa està dins del rang establert 

2.9.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.9.1.3 Evidencia de la prova 

Feedback d’alerta: 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.9.2 Cas de proves: Feedback fora del rang però dins del rang màxim 

2.9.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostra el feedback quan el valor de la glucosa està fora del rang establert, per dins del rang 
màxim 

2.9.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.9.2.3 Evidencia de la prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.9.3 Cas de proves: Feedback fora del rang màxim 

2.9.3.1 Descripció del cas de prova 

Es mostra el feedback quan el valor de la glucosa està fora del rang màxim establert 

2.9.3.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.9.3.3 Evidencia de la prova 

El text es mostra si es per sota o per sobre del límit establert. 

 

 

2.9.4 Cas de proves: Feedback dins del rang desprès d’àpat 

2.9.4.1 Descripció del cas de prova 

Es mostra el feedback quan el valor de la glucosa està dins del rang desprès d’un àpat 

2.9.4.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.9.4.3 Evidencia de la prova 

El feedback és el mateix però s’utilitza els valors dels rangs diferent. 

No mostrem pantalles perquè son les mateixes. 

 

 



 

2.10 Historial de controls.  

2.10.1 Cas de proves: Es mostra l’historial de controls 

2.10.1.1 Descripció del cas de prova 

Accedim al historial de controls i es mostren tots els controls que tenim. 

2.10.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.10.1.3 Evidencia de la prova 

 

 

2.10.2 Cas de proves: Filtrem per dates 

2.10.2.1 Descripció del cas de prova 

Filtrem posant una data d’inici i de fi i només es mostren els controls dels dies seleccionats. 

2.10.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.10.2.3 Evidencia de la prova 

Prèviament s’afegeixen uns quants controls d’altres dates per veure que els filtres funcionen 
correctament 



 

 

 

Tenim controls introduïts des del dia 10. 

Si posem Data inici del dia 13 i premem filtrar, nomes apareixeran els d’aquest dia. 



 

 

Seleccionem dia 11/12/2020 com a data fi i esborrem amb el botó la data d’inici. 

 

 



 

2.11 Modificar control de glucosa.  

2.11.1 Cas de proves: Modifiquem un control de glucosa 

2.11.1.1 Descripció del cas de prova 

Es modifica correctament un control. 

2.11.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.11.1.3 Evidencia de la prova 

Apretant el botó del llapis ens permet modificar el control. 

 

Al modificar el control, també ens informa el feedback del rang de glucosa: 



 

 

2.11.2 Cas de proves: Validacions de modificar un control de glucosa 

2.11.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions de modificar un control 

2.11.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.11.2.3 Evidencia de la prova 

Son les mateixes que quan afegim el control. 



 

 

2.12 Eliminar control de glucosa.  

2.12.1 Cas de proves: Eliminem un control de glucosa 

2.12.1.1 Descripció del cas de prova 

S’elimina correctament un control. 

2.12.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 



 

2.12.1.3 Evidencia de la prova 

 

Premem el símbol d’eliminar i ens apareix un diàleg d’alerta: 

 

Si cancel·lem, no s’elimina i si es confirma, s’elimina i desapareix de la llista 



 

 

 

2.13 Enviar l’històric de controls per correu electrònic.  

2.13.1 Cas de proves: Enviament del històric per correu electrònic 

2.13.1.1 Descripció del cas de prova 

Accedint al botó d’enviar historial, podem posar a quin correu volem enviar-ho. 

2.13.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.13.1.3 Evidencia de la prova 

Només s’enviarà per correu electrònic els controls que apareixen al històric filtrat. 

Enviem l’històric sense filtrar: 



 

 

 

Introduïm correctament el correu on volem enviar-ho. 



 

 

Si s’envia correctament, rebem un feedback que s’ha enviat el correu. 

 

 



 

El correu rebut és el següent: 

 

 

2.13.2 Cas de proves: Validacions de l’enviament de l’històric per correu 

2.13.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions en l’opció d’enviament de l’històric per correu electrònic 

2.13.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.13.2.3 Evidencia de la prova 

Si no introduïm cap correu: 



 

 

Si el que s’ha introduït no és un correu: 

 

No es verifica que el correu introduït realment existeixi i s’envii. 

 



 

2.14 Afegir alarma. 

2.14.1 Cas de proves: Afegir nova alarma a l’aplicació 

2.14.1.1 Descripció del cas de prova 

S’afegeix una alarma diària. 

2.14.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.14.1.3 Evidencia de la prova 

Introduïm el valor de la nova alarma: 

 

 

Es guarda l’alarma i ens mostra el següent feedback: 



 

 

Podem veure l’alarma introduïda a la pestanya d’alarmes 

 



 

2.14.2 Cas de proves: Validacions al afegir nova alarma 

2.14.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions quan afegim una nova alarma 

2.14.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.14.2.3 Evidencia de la prova 

No es permet introduir una alarma amb el mateix valor que una altra alarma ja existent: 

 

 

2.15 Modificar alarma. 

2.15.1 Cas de proves: Modifiquem una alarma introduïda 

2.15.1.1 Descripció del cas de prova 

Des de la pestanya d’alarmes, podem modificar les alarmes que tenim introduïdes 

2.15.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.15.1.3 Evidencia de la prova 

Modifiquem l’alarma 



 

 

Rebem el següent feedback després de prémer Modificar. 

 



 

2.15.2 Cas de proves: Validacions de modificar alarma 

2.15.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions quan modifiquem una alarma 

2.15.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.15.2.3 Evidencia de la prova 

Si modifiquem una alarma al valor d’una alarma ja existent donem error: 

 



 

 

 

2.16 Eliminar alarma. 

2.16.1 Cas de proves: Eliminem una alarma introduïda 

2.16.1.1 Descripció del cas de prova 

Des de la pestanya d’alarmes, podem eliminar les alarmes que tenim introduïdes 

2.16.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 



 

2.16.1.3 Evidencia de la prova 

 

 

Eliminem l’alarma 17:15. 

 



 

 

 

Al confirmar s’elimina l’alarma. 

 

2.17 Notificació d’alarma. 

2.17.1 Cas de proves: Eliminem una alarma introduïda 

2.17.1.1 Descripció del cas de prova 

Des de la pestanya d’alarmes, podem eliminar les alarmes que tenim introduïdes 

2.17.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.17.1.3 Evidencia de la prova 

 



 

 

Si fem clic a la notificació, accedim a afegir un nou control. 

 

 



 

2.17.2 Cas de proves: Temps en mostrar notificació de l’alarma guardada 

2.17.2.1 Descripció del cas de prova 

S’afegeix una alarma diària. 

2.17.2.2 Resultat Obtingut 

NOK – Resultat no esperat. 

2.17.2.3 Evidencia de la prova 

 

La notificació es mostra, però no exactament a l’hora que hem guardat, per culpa de la classe 
d’android que utilitzem AlarmManager, a partir de l’API 19, si volem fer alarmes per repetició 
no tenen exactitud. 

 

2.18 Afegir visita al metge. 

2.18.1 Cas de proves: Afegim una nova visita al metge 

2.18.1.1 Descripció del cas de prova 

Des de la pestanya de visites, podem afegir una visita al metge, sempre que no en tinguem cap 
vigent 

2.18.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.18.1.3 Evidencia de la prova 

Per defecte apareix la data del dia següent. 

S’introdueix una hora: 



 

 

S’introdueix una dia: 

 

El motiu de la visita, sinó s’introdueix es posa per defecte “Control” 

Guardem la visita. 



 

 

Obtenim el següent feedback d’alerta. 

 

Llista de visites: 



 

 

2.18.2 Cas de proves: Validacions al afegir una nova visita 

2.18.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions quan afegim una nova visita 

2.18.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.18.2.3 Evidencia de la prova 

Només podem afegir una nova visita sinó en tenim cap de vigent. 



 

 

Rebem una alerta informant que no podem donar d’alta una nova visita. 

 

 



 

2.19 Modifiquem visita al metge. 

2.19.1 Cas de proves: Modifiquem una visita al metge 

2.19.1.1 Descripció del cas de prova 

Des de la pestanya de visites, podem modificar la visita que encara tenim vigent per fer 

2.19.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.19.1.3 Evidencia de la prova 

Modifiquem l’hora de la vista a les 9:00 

 

Rebem el feedback següent: 



 

 

 

Podem veure que a la llista de visites s’ha actualitzat: 

 



 

 

2.19.2 Cas de proves: Validacions al modificar una nova visita 

2.19.2.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions quan modifiquem una visita 

2.19.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.19.2.3 Evidencia de la prova 

Quan modifiquem la visita vigent, no podem deixar sense informar el motiu: 

 

2.20 Eliminar visita al metge 

2.20.1 Cas de proves: Eliminem una visita al metge 

2.20.1.1 Descripció del cas de prova 

Des de la pestanya de visites, podem eliminar la visita que encara tenim vigent per fer 

2.20.1.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 

2.20.1.3 Evidencia de la prova 

Només podem esborrar les visites vigents. A les vistes passades directament no apareix l’opció. 



 

Modifiquem la base de dades perquè en puguem visualitzar. 

 

Alerta per confirmar 

 



 

La visita s’elimina correctament. 

 

2.20.2 Cas de proves: Eliminar visita passada vigent 

2.20.2.1 Descripció del cas de prova 

Eliminar una visita passada. 

2.20.2.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 



 

2.20.2.3 Evidencia de la prova 

 

 

 



 

La visita s’elimina correctament: 

 

 

2.20.3 Cas de proves: Validacions de l’enviament de l’històric per correu 

2.20.3.1 Descripció del cas de prova 

Es mostres totes les validacions en l’opció d’enviament de l’històric per correu electrònic 

2.20.3.2 Resultat Obtingut 

OK - Resultat esperat. 



 

2.20.3.3 Evidencia de la prova 

 

 



 

3 Control de versions 

Nº Versió Data Modificat per: Descripció 

1.0 12/12/2020 Ismael Gené Redacció i realització de les proves 
unitàries 

1.1 28/12/2020 Ismael Gené Correcció i realització de les proves 
unitàries 

  

 

 


