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

En aquest projecte es tracta de donar una solució, en forma d’una aplicació 
multi plataforma, a tots aquells treballadors que tenen horaris amb torns 
canviants i que sovint canvien els torns amb els seus companys. Per a treure 
els requeriments de l’aplicació i fer el seu disseny s’han seguit les 
metodologies del disseny centrat en l’usuari, des de la indagació d’usuaris i 
requeriments fins al disseny dels prototipus i la seva avaluació, passant per la 
definició dels context d’ús, el disseny conceptual i els esbossos de les 
pantalles de l’aplicació a mà alçada. 

 

L’aplicació s’ha desenvolupat mitjançant el bastiment Ionic amb Angular, 
Capacitor i Cordova. Com a editors s’han utilitzat Visual Studio Code i Android 
Studio per l’emulació. També s’han utilitzat altres eines com Node.js, npm i Git, 
mentre que el codi del projecte s’ha allotjat a un repositori a GitLab. Per a la 
persistència de dades s’ha utilitzat una base de dades relacional mitjançant el 
motor de base de dades SQLite. Finalment, s’han implementat una sèrie de 
proves unitàries mitjançant la suite de testing Jasmine i el motor d’execució de 
proves Karma. 

 

S’ha intentat seguir en la mesura possible una metodologia àgil per a un únic 
desenvolupador. Com a resultat del treball s’ha obtingut una aplicació per a 
Android i extensible a altres plataformes que, encara que no conté totes les 
funcionalitats planificades, té les més importants, així com moltes possibilitats 
d’evolució. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The purpose of this project is to provide a solution, as a multi-platform 

application, to all workers who work in shifts and who need to interchange their 

shifts with their colleagues very often. The user-centered design process has 

been followed to get the application requirements and its design, from user and 

requirements investigation to the design of prototypes and their evaluation, 

passing through the definition contexts, the conceptual design and the initial 

sketches of the application. 

 

The application has been developed using the Ionic framework with Angular, 

Capacitor and Cordova. The editors that have been chosen are Visual Studio 

Code for coding and Android Studio for the emulation. Other development tools 

have been used, as Node.js, npm and Git, while the project code has been 

hosted in a GitLab repository. The SQLite database engine has been used for 

the data persistence in a relational data base. At last, the Jasmine testing suite 

and the Karma test execution engine have been used for implementing unit 

tests. 

 

There have been used some Agile development methodologies for lone 

developers. As a result of the work, it has been obtained an Android 

application, that can also be adapted to other platforms. This application does 

not satisfy all the planned functionalities but it implements the most important 

ones and it has many possibilities for evolution. 
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1. Introducció 
 

1.1 Context i justificació del Treball 
 
Existeix una gran quantitat de professions en que els horaris laborals no són 
sempre els mateixos, si no que canvien al llarg dels dies seguint algun tipus de 
rotació de torns. Entre les professions d’aquest tipus podem trobar la major par 
del personal sanitari (zeladors, auxiliars, infermeres, metges...) i el personal de 
les forces i cossos de seguretat (cossos policials, bombers, protecció civil, Creu 
Roja...), però també podem trobar horaris per torns en altres professions com 
els cambrers, el personal de botiga, els vigilants i un llarg etcètera. 
 
Tots aquests professionals reben per part de l’empresa els seus horaris en 
forma de quadrant per a les següents setmanes o mesos, encara que en 
alguns casos són ells mateixos els responsables de confeccionar els seus 
propis horaris o fins i tot els dels seus companys. En els pitjors dels casos 
aquests quadrants es troben en paper o en format digital dins una taula de 
càlcul, i en els millors, l’empresa els facilita els horaris mitjançant algun sistema 
informàtic intern. 
 

 
Il·lustració 1: exemple de quadrant en Excel 

 
En els casos en que els treballadors reben els horaris en paper o en Excel no 
és molt pràctic el fet de gestionar-los. Està bé per consultar-los quan es tenen a 
mà, però no es poden consultar des de qualsevol lloc i tampoc és gaire fàcil 
gestionar els canvis de torns que eventualment es poden fer entre companys o 
derivats d’altres factors com indisponiblitat d’un company, canvis en les 
vacacions o els dies lliures, devolució d’hores extra, guàrdies, etcètera. 
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En aquests casos, els treballadors sovint recorren a aplicacions mòbils, per tal 
d’introduir els seus horaris i cobrir aquestes mancances. Existeixen múltiples 
aplicacions en el mercat, algunes gratuïtes i altres de pagament, que estan 
orientades a la gestió dels horaris i que permeten realitzar canvis de torn. Entre 
d’altres, podem trobar les següents al Play Store: 
 

• Calendario de Turnos[1]. Una aplicació gratuïta amb alguns anuncis i 
amb característiques premium de pagament. Permet gestionar múltiples 
quadrants de treball, encara que no es poden visualitzar tots a la 
vegada. La configuració dels tipus de torn és molt completa i també el 
seu mode d’edició, que entre altres coses permet repetir patrons. En la 
seva versió de pagament permet afegir icones i permet pujar els horaris 
a Google Calendar, encara que no es pot sincronitzar. No permet dur un 
control dels canvis de torn. 
 

• MiPlanilla (turnos de trabajo)[2]. És una aplicació gratuïta amb anuncis 
molt senzilla. Bàsicament permet inserir, visualitzar, editar i eliminar 
torns, així com poder veure estadístiques bàsiques. No permet gestionar 
canvis de torn ni compartir els horaris. 
 

• CuadraTurnos Free[3]. També conté anuncis i existeix una versió PRO de 
pagament amb funcionalitats avançades. La versió gratuïta no permet 
gestionar múltiples quadrants ni sincronitzar el calendari. A part de les 
operacions bàsiques, sí que permet introduir i consultar els canvis de 
torn, però no existeix un llistat amb els companys de treball. 
 

• Mi Horario[4]. Una altra aplicació gratuïta molt senzilla. No conté anuncis 
però si que té funcionalitats premium de pagament, com per exemple la 
possibilitat de gestionar múltiples quadrants. No permet gestionar els 
canvis de torn. 
 

• Mi Turno Free[5]. Una aplicació de prova per temps limitat, que una 
vegada s’ha finalitzat, requereix comprar la versió de pagament. No té 
opció per gestionar múltiples quadrants ni per dur el control dels canvis 
de torn amb els companys. 

 
Com es pot observar, aquestes aplicacions encara conten amb algunes 
mancances, al menys en les seves versions gratuïtes (i algunes també en la 
seva versió de pagament). Una d’aquestes mancances és la impossibilitat 
d’indicar la persona amb qui es canvien els torns i posteriorment poder 
visualitzar un llistat dels canvis per persona i d’hores degudes. 
 
Un altre inconvenient és la dificultat de compartir els horaris amb altres 
persones (familiars o amics) que no tenen l’aplicació instal·lada. Alguna 
d’aquestes solucions ofereix la possibilitat de compartir els horaris per 
WhatsApp o altres aplicacions de missatgeria mitjançant una foto o un arxiu 
PDF, però això té el desavantatge de que s’ha de tornar a compartir per cada 
canvi que s’introdueixi. 
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1.2 Objectius del Treball 
 
El principal objectiu d’aquest Treball és desenvolupar una aplicació multi 
plataforma que doni solució als problemes descrits en l’apartat anterior, similar 
a les aplicacions ja existents, però que a més cobreixi la mancança referent als 
canvis de torns. En la mesura que sigui possible també s’intentarà donar 
solució al tema de la compartició dels horaris. Es desenvoluparà una aplicació 
que es pugui instal·lar en el sistema operatiu per a mòbils més utilitzat, que és 
Android, i que en futures versions es pugui adaptar fàcilment per a iOS i altres 
possibles plataformes. 
 
Aquesta aplicació, que d’ara en endavant anomenarem TurnReturn, ha de 
complir els següents requeriments funcionals, que estan més o menys ordenats 
de major a menor prioritat: 
 
Requeriments funcionals essencials 
 

• S’han de poder visualitzar tots els torns d’un mes en una mateixa 
pantalla. 

• S’han de poder configurar diferents torns de treball, indicant entre 
d’altres l’horari, la quantitat d’hores i com es cobren (si són hores en la 
jornada habitual, hores extres, festius, etc.). 

• S’ha de poder introduir el mateix torn en diferents dies seguits. 

• S’han de poder introduir diferents torns en el mateix dia, vigilant amb els 
solapaments. 

• S’han de poder esborrar o modificar els torns introduïts. 

• S’han de poder gestionar diferents quadrants en la mateixa instància de 
l’aplicació (per diferents treballs o diferents usuaris). 

• S’han de poder introduir companys de feina. 

• S’han de poder introduir canvis de torn amb els companys. 

• S’han de poder revertir els canvis de torn. 

• S’ha de poder veure un llistat dels canvis introduïts amb un saldo 
d’hores. 

 
Addicionalment, l’aplicació hauria de complir aquests altres requeriments: 
 
Requeriments funcionals opcionals 
 

• S’ha de poder visualitzar una estadística amb el total de torns i hores per 
tipus en un rang determinat. 

• S’han de poder definir patrons de torns i fer-los repetir dins un període 
de temps. 

• S’han de poder compartir els horaris amb altres persones. 
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I finalment hauria de respectar els següents requeriments no funcionals: 
 
Requeriments no funcionals 
 

• L’aplicació ha de funcionar en dispositius Android. 

• L’aplicació s’ha de poder adaptar fàcilment a altres plataformes. 

• La interfície d’usuari ha de ser agradable i intuïtiva. 

• Ha de funcionar en mode offline. 

• No ha de ser necessari identificar-se en el sistema per fer servir les 
funcions principals. 

• La compartició d’horaris s’ha de permetre amb usuaris externs a 
l’aplicació i s’han de poder actualitzar els canvis de forma automàtica 
(per exemple mitjançant l’API de Google Calendar). 

 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
No s’han trobat projectes existents de codi obert que puguin ser un punt de 
partida per a assolir els objectius d’aquest projecte. Per tant, l’opció triada per a 
dur a terme el treball és desenvolupar un producte nou, tot i que per a 
dissenyar visualment la interfície d’usuari es pot prendre nota de les aplicacions 
ja existents en el mercat. 
 
Per a realitzar el desenvolupament de l’aplicació, com que un dels objectius és 
que sigui multi plataforma, es poden tenir en compte els següents frameworks, 
entre d’altres: 
 

• Apache Cordova[6]. És un bastiment de codi lliure que es basa en la 
utilització mixta de components web i plugins natius per tal de 
desenvolupar aplicacions mòbils híbrides. 
 

• Ionic[7]. Es tracta d’una plataforma i d’un kit de desenvolupament per 
crear aplicacions web progressives (PWAs) i per a dispositius mòbils, 
aprofitant un mateix codi base escrit amb tecnologies web. Permet l’ús 
d’altres frameworks de JavaScript per escriure el codi 

 

• React Native[8]. És un bastiment de JavaScript per a la creació 
d’aplicacions mòbils natives per a iOs i Android. A diferencia d’altres 
frameworks que construeixen aplicacions híbrides, amb React Native el 
codi escrit amb JavaScript interacciona directament amb components 
natius. 
 

• Angular[9]. És una plataforma per construir aplicacions web, aplicacions 
d’escriptori i aplicacions mòbils utilitzant codi en TypeScript. És de codi 
obert i està mantingut per Google. 

 

• AngularJS[10]. Va ser la primera versió del bastiment de codi obert creat 
per Google. A diferència d’Angular, les aplicacions web s’escriuen amb 
JavaScript. 
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• Vue.js[11]. És un altre bastiment progressiu per a la construcció 
d’interfícies d’usuari. 

 
Personalment, ja tinc una mica d’experiència prèvia amb AngularJS, Angular i 
Cordova. Entre AngularJS i Angular, el primer ja no té actualitzacions i el suport 
oficial termina el 31 de desembre de 2021[12]. A més, encara que és possible 
una migració a posteriori, el cost d’aquesta migració pot ser molt elevat, ja que 
encara que comparteixen el nom es tracta de dos frameworks molt diferents[13]. 
 
En quant a les eines per convertir el codi escrit en Angular en una aplicació 
híbrida per a distints plataformes, encara que ja tinc una mica d’experiència 
amb Cordova, considero interessant provar Ionic amb Capacitor[14]. La raó 
principal és que conta amb una comunitat de desenvolupadors més gran i que 
Cordova, en canvi, ha perdut interès i té una evolució més lenta[15]. Amb Ionic i 
Capacitor es pot aprofitar pràcticament la totalitat del codi per a les plataformes 
web (PWA), Android, iOS, Windows i macOS[16]. Amb React Native també 
existeixen projectes suportats per la comunitat per poder aprofitar el codi per a 
altres plataformes, encara que alguns d’ells estan en fase experimental[17]. 
 
Finalment, l’entorn de desenvolupament serà el següent: 
 

• Computadora amb sistema operatiu Windows 10. 

• L’entorn de desenvolupament integrat (IDE) Visual Studio Code[18]. 

• NodeJS[19], un entorn d’execució per a JavaScript construït amb el motor 
de JavaScript V8 de Chrome. 

• Git[20], un sistema gratuït i de codi lliure per al control de versions de 
manera distribuïda. 

• Android Studio[21], l’IDE oficial per al desenvolupament d’aplicacions 
Android, que entre d’altres facilita l’emulació de dispositius Android. 

• La llibreria SQLite[22] que implementa un motor de base de dades SQL 
molt lleuger. 

 
Amb aquestes eines es desenvoluparà l’aplicació definida als apartats 
anteriors, principalment orientada per a ser executada des d’un dispositiu 
Android (per limitacions de recursos), però amb la vista posada per poder ser 
compilada per a les altres plataformes suportades pel framework Ionic. 
 
Respecte a la metodologia de treball, s’intentarà seguir una metodologia àgil 
encara que l’equip de desenvolupament estigui format per un únic membre[23]. 
Durant la implementació es dividirà el projecte en tasques, el més petites 
possibles, i es faran sprints setmanals, marcant al principi de la setmana 
l’objectiu per al final. 
 
Es desenvoluparan test unitaris, es revisarà el codi de dies anteriors i, si cal, es 
faran petites refaccions. S’utilitzarà Git per al control de canvis i la plataforma 
de DevOps Gitlab[24] per allotjar un repositori del projecte, i poder tenir un 
historial dels canvis. 
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1.4 Planificació del Treball 
 
El calendari del Treball està acotat per les dates de les entregues de les PAC i 
del TFG. Es preveu que es pugui treballar una mitjana de 2 hores al dia entre 
setmana i unes 6 hores al dia els caps de setmana i festius, el que fan unes 22 
hores setmanals. La durada del projecte és d’unes 15 setmanes, del 17 de 
febrer al 4 de juny, el que fa aproximadament un total de 350 hores. 
 
Moltes de les tasques es poden realitzar en paral·lel. En concret les tasques de 
lectura i recerca d’informació així com la redacció de la memòria. A més, a la 
fase d’implementació, les proves i la documentació del codi també es pot 
realitzar en paral·lel. 
 
A continuació es mostren les taules i els diagrames de Gantt amb la planificació 
temporal de les tasques per a cadascuna de les entregues parcials i el 
lliurament final. 
 
PAC1. Pla de Treball 
 

Codi Tasca Hores Inici Finalització 

PAC1 PAC1: Pla de Treball 50 mié 17/02/21 mié 03/03/21 

PAC1.1    Lectura de recursos 10 mié 17/02/21 dom 28/02/21 

PAC1.2    Selecció i justificació del treball 4 jue 18/02/21 sáb 20/02/21 

PAC1.3    Recerca d'informació 8 dom 21/02/21 mié 03/03/21 

PAC1.4    Planificació tècnica 4 dom 21/02/21 mié 24/02/21 

PAC1.5    Aplicació de prova 4 lun 22/02/21 mié 24/02/21 

PAC1.6    Planificació temporal 4 jue 25/02/21 mar 02/03/21 

PAC1.7    Definició d'objectius 4 vie 26/02/21 lun 01/03/21 

PAC1.8    Redacció del Pla de Treball 12 vie 26/02/21 mié 03/03/21 

PAC1.9    Entrega PAC1 0 mié 03/03/21 mié 03/03/21 

 
 

 
Il·lustració 2: Planificació temporal PAC1 
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PAC2. Disseny i arquitectura 
 

Codi Tasca Hores Inici Finalització 

PAC2 PAC2: Disseny i arquitectura 88 jue 04/03/21 mié 31/03/21 

PAC2.1    Lectura de recursos 10 jue 04/03/21 mié 31/03/21 

PAC2.2    Recerca d'informació 8 jue 04/03/21 mié 31/03/21 

PAC2.3    Anàlisi d'usuaris i context d'ús 10 vie 05/03/21 lun 08/03/21 

PAC2.4    Disseny conceptual 10 mar 09/03/21 sáb 13/03/21 

PAC2.5    Prototipatge 8 dom 14/03/21 jue 18/03/21 

PAC2.6    Avaluació 4 vie 19/03/21 dom 21/03/21 

PAC2.7    Definició dels casos d'ús 10 sáb 20/03/21 mié 24/03/21 

PAC2.8    Disseny de l'arquitectura 8 jue 25/03/21 sáb 27/03/21 

PAC2.9    Redacció de la memòria 20 dom 07/03/21 mié 31/03/21 

PAC2.10    Entrega PAC2 0 mié 31/03/21 mié 31/03/21 

 
 

 
Il·lustració 3: Planificació temporal PAC2 

 
 
PAC3. Implementació 
 

Codi Tasca Hores Inici Finalització 

PAC3 PAC3: Implementació 144 jue 01/04/21 mié 12/05/21 

PAC3.1    Lectura de recursos 8 jue 01/04/21 dom 02/05/21 

PAC3.2    Recerca d'informació 16 jue 01/04/21 dom 02/05/21 

PAC3.3    Implementació 70 sáb 03/04/21 vie 07/05/21 

PAC3.4    Proves 30 lun 05/04/21 dom 09/05/21 

PAC3.5    Documentació 10 mar 06/04/21 lun 10/05/21 

PAC3.6    Redacció de la memòria 10 lun 12/04/21 mié 12/05/21 

PAC3.7    Entrega PAC3 0 mié 12/05/21 mié 12/05/21 

 
 

 
Il·lustració 4: Planificació temporal PAC3 
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Lliurament final 
 

Codi Tasca Hores Inici Finalització 

LLF Lliurament Final 70 jue 13/05/21 vie 04/06/21 

LLF.1    Finalització desenvolupaments 30 jue 13/05/21 jue 20/05/21 

LLF.2    Redacció memòria 15 mar 18/05/21 dom 23/05/21 

LLF.3    Preparació resum 10 lun 24/05/21 vie 28/05/21 

LLF.4    Preparació presentació 15 sáb 29/05/21 vie 04/06/21 

LLF.5    Entrega TFG 0 vie 04/06/21 vie 04/06/21 

DV Defensa Virtual 10 lun 14/06/21 vie 18/06/21 

 
 

 
Il·lustració 5: Planificació temporal Lliurament Final 

 
 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
Els productes que s’obtindran amb la finalització d’aquest projecte són els 
següents: 
 

• Arxiu APK per instal·lar l’aplicació resultant en un dispositiu Android. 

• Carpeta del projecte incloent el codi i els tests, així com les instruccions 
per a compilar l’aplicació. 

• Manual d’usuari de l’aplicació. 

• Memòria del Treball Final de Grau amb la documentació de la realització 
del projecte. 

• Presentació multimèdia amb un resum de totes les fases del projecte i el 
resultat final. 
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1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
Al llarg de la realització del projecte i la redacció d’aquesta Memòria 
s’incorporaran a aquesta una sèrie de capítols que es preveu que seran els 
següents: 
 

2. Disseny centrat en l’usuari (DCU). En aquest apartat es mostraran els 
resultats d’aplicar la metodologia les fases del DCU en el projecte: 
anàlisi, disseny i avaluació. 

3. Disseny tècnic. En aquest capítol es definiran els casos d’ús i es 
mostraran les decisions preses respecte al disseny de l’arquitectura. 

4. Implementació. Es descriurà el conjunt d’eines i utilitats emprades 
durant la implementació de l’aplicació, les decisions preses i un 
seguiment de l’estat del projecte respecte a la planificació. 

5. Proves. En aquest capítol es descriuran els tipus de proves que es 
realitzaran durant i després de la implementació, així com les eines i 
metodologies utilitzades i un resum dels resultats. 

6. Conclusions. En aquest apartat es redactarà una reflexió dels objectius 
assolits i de les lliçons apreses, així com un anàlisi de l’execució del 
projecte respecte a la planificació. També s’inclouran les possibles 
millores i funcionalitats que es podrien incloure en futures versions de 
l’aplicació 

7. Glossari. Aquest capítol inclourà un llistat dels termes tècnics i els 
acrònims utilitzats en la Memòria i la seva definició. 

8. Bibliografia. Aquest capítol contindrà el llistat de les fonts consultades 
per a la redacció d’aquesta Memòria en forma de referències 
bibliogràfiques. 

9. Annexos. Finalment, en aquest apartat s’adjuntaran altres documents 
derivats de la realització del projecte que són massa extensos per a 
estar inclosos en els altres capítols, com poden ser un manual per a la 
posada en marxa de l’aplicació o una guia d’usuari. 
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2. Disseny centrat en l’usuari (DCU) 
 
Durant la fase de disseny i arquitectura, corresponent a la PAC2, s’ha produït 
un desviament respecte a la planificació temporal. La tasca d’anàlisi d’usuaris i 
context d’ús s’ha allargat més del planificat i, com a conseqüència, el 
començament de la resta de tasques s’ha endarrerit. 
 
Les darreres tasques han tingut una duració inferior a la planificada i, durant la 
darrera setmana d’aquesta setmana, he pogut recuperar hores per compensar 
el desviament. Encara així, les tasques de definició dels casos d’ús i de disseny 
de l’arquitectura, que eren opcionals per aquesta entrega, han quedat fora i les 
he hagut d’entregar per separat amb uns pocs dies de retard. 
 

 
Il·lustració 6: Desviament respecte a la planificació temporal de la PAC2 

 
Als pròxims capítols es detallen els processos i resultats obtinguts durant 
cadascuna de les etapes del disseny centrat en l’usuari, que corresponen a les 
tasques de la 2.3 fins a la 2.6. Les tasques 2.7 i 2.8 es descriuen al capítol 3 de 
disseny tècnic. 
 

2.1 Usuaris i context d’ús 
 
2.1.1 Indagació 
 
Per a la primera fase del DCU s’han analitzat els mètodes d’indagació descrits 
en els mòduls “Disseny centrat en l’usuari” i “Disseny centrat en l’usuari per a 
dispositius mòbils”. De tots els que s’expliquen en aquests mòduls, s’han 
descartat els mètodes d’observació i investigació contextual, i la seva variant en 
entorns mòbils anomenada shadowing, ja que per les limitacions derivades de 
la situació actual provocada per la pandèmia de la COVID no ha estat possible 
observar els usuaris en el seu entorn habitual. 
 
Un altre mètode d’investigació descrit en els materials que també s’ha descartat 
és el logging, ja que per tal d’aplicar-la hauria d’existir prèviament una aplicació 
de la qual poguéssim treure i analitzar informació del seu ús per part dels 
usuaris, i les aplicacions existents no les podem monitoritzar. Finalment, també 
s’ha descartat el mètode diari, per haver de dependre dels potencials usuaris i 
per manca de temps. 
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Dels mètodes restants, l’anàlisi competitiva o benchmarking ja s’ha realitzat en 
part durant la fase inicial del projecte, per tal d’estudiar les diferents alternatives 
que existeixen en el mercat i justificar la necessitat que es vol cobrir per 
desenvolupar l’aplicació d’aquest projecte. Per tant, durant la fase d’anàlisi del 
DCU, han quedat per aplicar, i s’han aplicat, les entrevistes en profunditat, les 
dinàmiques en grup i les enquestes. 
 
Entrevistes en profunditat 
 
La primera decisió durant la fase d’anàlisi del DCU ha estat realitzar entrevistes 
a tres potencials usuaris prèviament coneguts amb diferents professions i 
perfils, i presumiblement diferents necessitats. Degut a aquesta diferència de 
professió i de necessitats, i també per les característiques de la resta de 
persones que han participat posteriorment en les dinàmiques de grup i 
enquestes, aquests usuaris han resultat perfectes representants dels diferents 
perfils d’usuari: una infermera amb diferents torns i amb molts de canvis, un 
vigilant d’incendis amb torns de guàrdia i una autònoma que ha de composar 
els seus horaris i els d’altres companys. 
 
Les entrevistes no han seguit cap guió estructurat i han estat enfocades 
principalment a saber quines necessitats dels usuaris entrevistats ha de cobrir 
l’aplicació de gestió de torns i en quins contextos l’han de fer servir. També s’ha 
tornat a parlar de les aplicacions ja existents en el mercat, de les seves 
limitacions i de les problemàtiques que s’han trobat fins ara amb aquestes. 
 
 
La majoria dels requeriments extrets de les entrevistes ja s’havien definit durant 
la fase de planificació, dels quals es destaquen els següents: 
 

• S’han de poder configurar diferents torns de treball, indicant entre 
d’altres l’horari, la quantitat d’hores i com es cobren (si són hores en la 
jornada habitual, hores extres, festius, etc.). 

• S’han de poder definir patrons de torns i fer-los repetir dins un període 
de temps. 

• S’han de poder gestionar diferents quadrants en la mateixa instància de 
l’aplicació (per diferents treballs o diferents usuaris). 

• S’ha de poder veure un llistat dels canvis introduïts amb un saldo 
d’hores. 

• S’han de poder compartir els horaris amb altres persones. 

• La interfície d’usuari ha de ser agradable i intuïtiva. 

• La compartició d’horaris s’ha de permetre amb usuaris externs a 
l’aplicació i s’han de poder actualitzar els canvis de forma automàtica 
(per exemple mitjançant l’API de Google Calendar). 
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D’altra banda, també s’han recollit alguns requeriments nous com els que es 
mostren a continuació: 
 

• L’aplicació t’ha de suggerir torns de manera automàtica per a un conjunt 
de persones en un període de temps determinat. 

• S’han de poder visualitzar els torns de diferents quadrants a la vegada. 

• S’han de poder introduir notes en els torns o en els dies del calendari. 

• S’han de poder mostrar només els torns de X dies següents per millorar 
la visualització. 

 
Alguns d’aquests requeriments s’intentaran introduir en la primera versió de 
l’aplicació, encara que potser algun s’haurà de deixar per a una posterior versió 
si no es pot introduir abans del deadline del projecte. 
 
Respecte a les situacions en que es preveu que es farà ús de l’aplicació no 
s’ha detectat cap fora del que és habitual en una aplicació mòbil d’aquestes 
característiques. Segons els entrevistats, els moments en que hauran de fer 
major ús de l’aplicació són en el lloc de treball i en les seves cases, encara que 
també es pot necessitar consultar en qualsevol altre lloc, com en el carrer, el 
camp o la platja. L’única peculiaritat de que s’ha parlat és que també s’ha de 
poder consultar mentre es parla amb el mòbil, però això ja ho permeten la 
majoria de terminals amb el mode de mans lliures. 
 
Dinàmiques en grup 
 
Amb un dels usuaris de les entrevistes anteriors s’ha pogut organitzar una 
dinàmica en grup de tipus brainstorming amb els seus companys, tots 
infermeres i infermers de la mateixa unitat. La dinàmica s’ha organitzat de 
manera asíncrona mitjançant l’aplicació de missatgeria WhatsApp, s’ha dividit 
lleugerament en diferents aspectes de l’aplicació i del seu ús, però s’ha deixat 
total llibertat als participants d’expressar les seves idees. 
 
Durant aquesta dinàmica s’ha tornat a incidir sobre alguns dels requeriments 
definits durant la fase de planificació i/o a les entrevistes, encara que s’han 
extret alguns requeriments nous: 
 

• S’han de poder sincronitzar els horaris amb diferents dispositius. 

• S’han de poder sincronitzar els horaris amb altres usuaris. 

• S’han de poder afegir colors o símbols. 

• S’han de poder configurar recordatoris i alarmes. 
 
De nou els requeriments més senzills d’aquests, com poden ser el d’afegir 
colors o el de configurar recordatoris s’intentaran incloure a la primera versió. 
En canvi els referents a la sincronització entre dispositius o usuaris, que 
requereixen d’un servidor des del que es gestioni les comptes d’usuari i els 
seus calendaris, probablement s’hauran de deixar per a una futura versió. 
 
Respecte als contextos d’ús, aquesta vegada sí que s’ha comentat una situació 
especial en que podria ser necessari consultar els horaris mentre es condueix 
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quan es rep una cridada telefònica demanant cobrir un torn vacant. No obstant 
es tracta d’una situació molt poc freqüent i que no necessita solució de manera 
urgent, pel que no se li donarà prioritat i probablement es deixarà per una 
versió posterior de l’aplicació. 
 
Enquestes 
 
Finalment, s’ha realitzat una enquesta entre els participants de les dues 
dinàmiques anteriors. En aquesta enquesta, que s’ha realitzat mitjançant 
Google Forms i ha tingut la participació de 19 persones, s’han demanat algunes 
dades bàsiques com l’edat i el sexe, preguntes respecte al tipus de treball i de 
torns, i a més s’ha aprofitat per demanar una valoració respecte a la 
importància dels requeriments funcionals principals de l’aplicació. 
 
A continuació es mostren les preguntes incloses a l’enquesta i els seus 
resultats en forma de mitjana aritmètica: 
 

Informació bàsica 

Edat: Entre 23 i 62 anys 

Sexe: 
Home: 26% 

Dona: 74% 
 

 
 

Informació sobre el lloc de treball 

Quants treballs tens? 

1: 69% 

2: 26% 

3: 5% 
 

Has de confeccionar els teus torns en 
algun dels teus treballs? 

Sí: 10% 

No: 90% 
 

I els dels teus companys o altres 
empleats? 

Sí: 10% 

No: 90% 
 

Amb quina freqüència sols canviar torns? 

Entre 0 i 2 vegades al mes: 16% 

Entre 3 i 5 vegades: 42% 

Més de 5 vegades: 42% 
 

Quants tipus de torns tens al teu treball 
habitual? 

1: 5% 

2: 5% 

3: 80% 

5 10% 
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Informació respecte a l’ús de dispositius mòbils: 

Utilitzaries l’app des d’un smartphone? 
Sí: 100% 

No: 0% 
 

Sistema operatiu? 
Android: 79% 

iOS: 21% 
 

Utilitzaries l’app des d’una tableta? 

Sí: 26% 

Probablement: 37% 

No: 37% 
 

Sistema operatiu? 
Android: 83% 

iOS: 17% 
 

Utilitzaries l’app des del navegador d’un 
ordinador personal? 

Sí: 16% 

Probablement: 42% 

No: 42% 
 

 
 

Puntua els següents requeriments del 0 al 5, segons la importància que tenen 
en la teva opinió (essent 0 gens important i 5 essencial): 

S’han de poder definir patrons de torns i fer-los repetir dins un període 
de temps. 

3,53 

S’ha de poder visualitzar una estadística amb el total de torns i hores 
per tipus en un rang determinat. 

3,26 

S’han de poder gestionar diferents quadrants en la mateixa instància 
de l’aplicació (per diferents treballs o diferents usuaris). 

2,53 

S’ha de poder veure un llistat dels canvis introduïts amb un saldo 
d’hores. 

3,58 

S’han de poder compartir els horaris amb altres persones. 2,47 

L’aplicació t’ha de suggerir torns de manera automàtica per a un 
conjunt de persones en un període de temps determinat. 

2,05 

S’han de poder visualitzar els torns de diferents quadrants a la 
vegada. 

2,47 

S’han de poder introduir notes en els torns o en els dies del calendari. 2,89 

S’han de poder mostrar només els torns de X dies següents per 
millorar la visualització. 

2,26 

S’han de poder sincronitzar els horaris amb diferents dispositius. 2,16 

S’han de poder sincronitzar els horaris amb altres usuaris. 2,42 

S’han de poder afegir colors o símbols. 2,05 

S’han de poder configurar recordatoris i alarmes. 2,32 
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2.1.2 Perfils d’usuari 
 
A partir dels resultats dels mètodes d’indagació anterior, encara que existeix un 
biaix en la població consultada, es poden fer les classificacions següents: 
 
Respecte a l’edat dels usuaris, en la població consultada, aquesta està 
compresa entre els 23 i els 62 anys. Malgrat això, els potencials usuaris de 
l’aplicació es podrien trobar en qualsevol edat en que es pugui treballar, des 
dels 16 anys fins a la jubilació, i no es poden descartar edats fora del rang. 
 
Respecte al gènere dels usuaris consultats, aquests són en la seva majoria 
dones, ja que aquestes representen la majoria entre els professionals de la 
infermeria. No obstant, aquesta informació en un principi no afecta al disseny 
de l’aplicació 
 
Respecte al perfil professional, podem fer tres classificacions: 
 

• Treballadors amb un únic treball i/o amb poques necessitats de canviar 
els seus torns. 

• Treballadors amb un o més treballs i amb canvis de torn freqüents. 

• Treballadors amb un perfil de supervisor, que han de confeccionar els 
seus torns i els de altres treballadors. 

 
D’altra banda, també podem vàries distincions dels usuaris segons la seva 
experiència amb els dispositius mòbils i segons les seves necessitats 
d’adaptació: 
 

• Persones altament acostumades amb l’ús de dispositius mòbils i 
persones poc acostumades amb l’ús de dispositius mòbils. 

• Persones amb necessitat d’ampliació de la lletra i els icones i persones 
sense necessitats d’adaptació de la mida de la pantalla. 

 
Totes aquestes característiques les podem resumir en tres perfils, que són els 
que en serviran per fer els escenaris d’ús, i que es mostren tot seguit. 
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Perfil 1: treballadors amb múltiples treballs i canvis de torns freqüents. 

Edat: 
Entre 16 i 67 anys, encara que es concentren entre els 23 
i els 40 anys. 

Lloc de residència: Ciutats i pobles pròxims a ciutats 

Situació familiar: Indiferent 

Interessos: 
Necessiten poder afegir, consultar i modificar els torns 
dels seus diferents treballs, realitzar canvis amb els seus 
companys i dur un control dels canvis realitzats. 

Experiència amb 
tecnologies mòbils 

Alt 

Contexts d’ús 

Pràcticament poden tenir necessitat d’accedir a l’aplicació per consultar els 
horaris o realitzar modificacions a qualsevol moment del dia i en qualsevol lloc: 
a casa, al carrer, al camp, a la platja... Han de poder utilitzar-la mentre parlen 
amb el mateix mòbil amb mans lliures i fins i tot podrien necessitar utilitzar-la 
mentre condueixen! Normalment accediran a l’aplicació per introduir els horaris 
des del seu lloc de treball, mentre que faran consultes i petites modificacions 
en altres situacions. 

Anàlisi de tasques 

Registrar diferents calendaris. 
Registrar diferents tipus de torns. 
Registrar diferents companys de treball. 
Afegir, modificar i esborrar torns. 
Afegir i copiar patrons de torns. 
Afegir notes de text, icones, recordatoris i alarmes. 
Visualitzar els torns, notes, etcètera, d’un o més calendaris a la vegada. 
Introduir canvis de torns. 
Dur el control de canvis realitzats. 
Visualitzar les estadístiques d’hores i torns treballats durant un mes. 
Compartir el calendari amb una altra persona. 

Característiques que han d’estar presents 

S’ha de poder sincronitzar el calendari amb algun servei en núvol com Google 
per poder compartir-lo en temps real amb altres persones. 
Per poder utilitzar l’aplicació mentre es condueix hauria de funcionar 
mitjançant comandes de veu. 
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Perfil 2: treballadors amb un treball amb pocs canvis de torns 

Edat: 
Entre 16 i 67 anys, encara que es concentren entre els 40 
i els 67 anys. 

Lloc de residència: Indiferent 

Situació familiar: Indiferent 

Interessos: 
Necessiten poder afegir, modificar i sobretot consultar els 
torns del seu treball, a més de realitzar alguns canvis. 

Experiència amb 
tecnologies mòbils 

Baix 

Contexts d’ús 

També poden haver d’accedir a l’aplicació a qualsevol moment del dia i en 
qualsevol lloc, encara que el seu ús serà habitualment des del seu lloc de 
treball per introduir els horaris i des de casa per consultar-los. 

Anàlisi de tasques 

Registrar diferents tipus de torns. 
Registrar diferents companys de treball. 
Afegir, modificar i esborrar torns. 
Afegir i copiar patrons de torns. 
Afegir notes de text, icones, recordatoris i alarmes. 
Visualitzar els torns, notes, etcètera, d’un calendari.  
Introduir canvis de torns. 
Dur el control de canvis realitzats. 
Visualitzar les estadístiques d’hores i torns treballats durant un mes. 

Característiques que han d’estar presents 

Els elements de la pantalla han de tenir molta visibilitat. Pot ser necessària una 
vista setmanal enlloc de mensual per tal d’augmentar la mida dels elements. 
L’aplicació ha de ser fàcil d’utilitzar. 
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Perfil 3: autònoms i supervisors 

Edat: 
Entre 16 i 67 anys, encara que es concentren entre els 30 
i els 67 anys. 

Lloc de residència: Indiferent 

Situació familiar: Indiferent 

Interessos: 

Necessiten poder gestionar múltiples calendaris, 
sincronitzar-los amb altres dispositius o persones, 
automatitzar el procés de creació d’horaris i fins i tot 
gestionar els canvis que realitzen els altres treballadors. 

Experiència amb 
tecnologies mòbils 

Alt 

Contexts d’ús 

Els mateixos que el perfil 1. Pot ser més habitual haver-la d’utilitzar mentre es 
parla per telèfon, mentre es condueix i des de altres dispositius com tabletes o 
ordinadors personals. 

Anàlisi de tasques 

Registrar i gestionar diferents calendaris. 
Registrar diferents tipus de torns. 
Registrar diferents companys de treball. 
Crear i quadrar horaris de manera automàtica. 
Afegir, modificar i esborrar torns. 
Afegir i copiar patrons de torns. 
Visualitzar els torns de múltiples calendaris. 
Visualitzar, acceptar i rebutjar canvis d’altres usuaris. 
Visualitzar les estadístiques d’hores i torns treballats durant un mes. 
Sincronitzar els calendaris amb altres dispositius i persones. 

Característiques que han d’estar presents 

Per tal de poder gestionar els calendaris d’altres persones, el control dels seus 
canvis de torns i la sincronització entre dispositius i persones, és necessari un 
servidor des del que es gestionin les comptes d’usuari i els seus calendaris. 

 
En un principi ens centrarem en les necessitats dels perfils 1 i 2, sense deixar 
del tot de costat les del perfil 3, que es podrien incorporar en una posterior 
versió de l’aplicació. 
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2.2 Disseny conceptual 
 
2.2.1 Escenaris d’ús 
 

Escenari d’ús 1: introduir els horaris amb un patró 

Nom: Pere 

Perfil: Perfil 2 

Edat: 55 anys 

Experiència amb 
tecnologies mòbils: 

Baixa 

Descripció de l’escenari 

És un dia de la darrera quinzena del mes, en Pere arriba al seu lloc de treball 
amb alguns minuts d’antelació, com sol ser habitual en ell, després haver 
lliurat alguns dies. Saluda al seu company a qui relleva, que li indica que ja 
estan definits els horaris del mes proper. 
 
S’acosta al lloc on tenen el tauler d’anuncis i, després de servir-se un tassó 
d’aigua, observa que els torns són els habituals: dos matins, tres tardes, tres 
lliures, tres matins, dues tardes i dos lliures. Com que encara li queden 10 
minuts per començar el seu torn, decideix provar la nova aplicació per introduir 
els horaris. 
 
Obre l’aplicació i li apareix una finestra amb la selecció de calendari, amb un 
calendari per defecte anomenat “El meu calendari”. El selecciona i es mostra 
una vista del mes actual sense cap torn. Canvia al mes següent i intenta 
seleccionar un dia per afegir el primer torn, però com que les graelles són una 
mica petites no arriba a encertar amb el dia que toca. 
 
Decideix canviar a la vista setmanal i es torna a desplaçar al primer dia de 
treball. Ara sí encerta la graella i li surten alguns torns per defecte: matí, tarda 
o nit. Selecciona el matí i observa que la graella del dia en qüestió queda 
marcada amb el torn corresponent. Fa el mateix amb els següents 9 dies i 
després decideix utilitzar l’opció “repetir patró”. Selecciona el dia inicial i el 
final, accepta i observa com s’han quedat enregistrats tots els torns del mes. 

Funcionalitats requerides 

Registrar diferents tipus de torns. 
Afegir, modificar i esborrar torns. 
Afegir i copiar patrons de torns. 
Visualitzar els torns, notes, etcètera, d’un calendari.  
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Escenari d’ús 2: consultar i compartir els horaris 

Nom: Pere 

Perfil: Perfil 2 

Edat: 55 anys 

Experiència amb 
tecnologies mòbils: 

Baixa 

Descripció de l’escenari 

Un capvespre, entre setmana, en Pere es troba al sofà de la seva casa llegint 
un llibre, quan la seva dona li comenta que aquell cap de setmana és 
l’aniversari de la seva germana i pensava fer un dinar a la seva casa per 
celebrar-lo, però que no li havia confirmat la seva assistència ja que no 
coneixia els horaris d’ell. En Pere es queda pensant, dubtós, de si aquell cap 
de setmana li toca treballar. 
 
Aleshores se’n recorda de que té els horaris enregistrats a l’aplicació del seu 
mòbil i decideix consultar-los en aquell moment per sortir de dubtes. Obri 
l’aplicació i al moment s’obri la vista setmanal, que ja la té configurada per 
defecte, i que mostra que aquell cap de setmana té lliure, així que sí podran 
assistir a la celebració. 
 
Cop seguit se’n recorda de que havia vist a l’aplicació una opció per compartir 
els horaris. Obre el menú de l’aplicació i entre les opcions hi ha una que indica 
“compartir”. Selecciona aquesta opció, selecciona el mes actual i selecciona la 
seva aplicació de missatgeria habitual amb la que s’envia una imatge del 
calendari a la seva dona. 
 
Després obre novament el menú lateral, observa que hi ha una opció que 
indica “sincronitzar” i la selecciona. Apareix un botó per autenticar-se amb 
Google, que decideix provar. Li apareix un missatge per acceptar l’accés al 
seu perfil de Google per part de l’aplicació, l’accepta i acte seguit se l’informa 
de que s’ha sincronitzat amb èxit i que ja pot consultar els calendaris des de 
Google Calendar. 
 
En Pere no sap que pot compartir els calendaris de Google amb altres usuaris 
de la plataforma, però si sap que pot accedir al calendari des de l’ordinador 
que tenen a casa, amb el qual ja té el compte iniciat, així que decideix 
ensenyar-li a la seva dona per si ha de consultar els seus horaris en qualsevol 
altre ocasió. 

Funcionalitats requerides 

Visualitzar els torns, notes, etcètera, d’un calendari.  
Compartir el calendari amb una altra persona. 
Sincronitzar els calendaris amb altres dispositius i persones. 

 
 



21   

 

Escenari d’ús 3: afegir un canvi de torn 

Nom: Maria 

Perfil: Perfil 1 

Edat: 30 anys 

Experiència amb 
tecnologies mòbils: 

Alta 

Descripció de l’escenari 

Na Maria es troba al parc amb els seus fills i la seva parella. De sobte li sona 
el seu mòbil i l’agafa, mentre el seu home vigila als nins. És una companya de 
l’hospital que li demana a veure si li pot fer un favor molt gros, ja que el 
divendres de la setmana següent té l’oportunitat d’assistir a un concert del seu 
artista favorit, però justament té torn de vespre, a veure si li podria canviar. 
 
Na Maria li posa un moment en mans lliures, ja que no sap si el dissabte fa 
torn de dematí en la residència i en aquest cas no li aniria massa bé fer-li el 
torn del vespre anterior. Mentre parla amb els mans lliures obri l’aplicació i 
directament, amb la vista mensual, observa que tant divendres com dissabte 
tenia lliure en els dos treballs. Aleshores, li confirma a la seva companya que 
sí li pot fer el torn. 
 
Després de colgar, torna a obrir l’aplicació, i selecciona l’opció per introduir un 
canvi. Quan va a seleccionar la companya de treball, veu que encara no la té 
enregistrada a l’aplicació, així que selecciona l’opció d’afegir company. Escriu 
el seu nom, li dona al botó d’acceptar i continua amb el canvi de torn, introduint 
un nou torn de vespre per al divendres següent. 
 
Després d’introduir el nou canvi decideix donar una ullada al llistat de canvis i 
veu que amb aquest darrer canvi, ja li deuen dos torns, amb un total de 17 
hores, dos companys diferents, encara que ella també li deu un torn a un altre 
company, de 7 hores. 

Funcionalitats requerides 

Registrar diferents calendaris. 
Registrar diferents tipus de torns. 
Registrar diferents companys de treball. 
Afegir, modificar i esborrar torns. 
Visualitzar els torns, notes, etcètera, d’un o més calendaris a la vegada. 
Introduir canvis de torns. 
Dur el control de canvis realitzats. 
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2.2.2 Fluxos d’interacció 
 
A continuació de manera gràfica els fluxos d’interacció extrets dels escenaris 
d’ús i dels apartats anteriors. 
 
 
Consultar els horaris d’un calendari: 
 

 
 

Il·lustració 7: Flux d’interacció consulta d’horaris 

 
 
Afegir torns a un calendari: 
 

 
 

Il·lustració 8: Flux d’interacció afegir torns 
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Afegir un canvi de torn: 
 

 
 

Il·lustració 9: Flux d’interacció canvi de torn 

 
 
Eliminar un torn existent: 
 

 
 

Il·lustració 10: Flux d’interacció eliminar torn 

 
 
Sincronitzar el calendari amb Google: 
 

 
 

Il·lustració 11: Flux d’interacció sincronització amb Google 

 

2.3 Prototipatge 
 
2.3.1 Sketches 
 
A continuació es mostren els sketches fets a mà alçada de les diferents 
pantalles de l’aplicació. No s’han dissenyat totes les pantalles, en alguns casos 
per evitar caure en la repetició (per exemple els formularis, dels que s’inclou 
una mostra), i d’altra banda per falta de concretar la informació que ha 
d’incloure (per exemple les pantalles d’estadístiques i de configuració). 
 
Com que el DCU és un procés iteratiu, en un principi els dissenys sofriran 
refinaments a partir de l’avaluació dels usuaris. A més, com que es segueix una 
metodologia àgil pel desenvolupament de l’aplicació, aquests refinaments es 
faran en paral·lel durant la fase d’implantació, i a partir dels seus resultats es 
podran realitzar els dissenys de les altres pantalles. 



24   

 
Per a realitzar els dissenys s’ha intentat utilitzar en la mesura de lo possible 
components senzills i de mida confortable per interactuar amb els dits. S’han 
dissenyat dos menús diferenciats amb les accions que es consideren que 
s’usaran amb més freqüència i s’han col·locat els botons per desplegar-los a la 
part inferior central de la pantalla. Finalment, s’han col·locat les seccions 
d’administració i altres funcionalitats menys utilitzades al menú lateral. 
 

 
Il·lustració 12: Sketch pantalla inicial 

/ vista mensual 
 

 
Il·lustració 13: Sketch selecció de 

vista i de calendaris 
 

 
Il·lustració 14: Sketch menú principal 

d’edició de torns 
 

 
Il·lustració 15: Sketch menú lateral 

 
 

 
Il·lustració 16: Sketch llistat de 

calendaris configurats 
 

 
Il·lustració 17: Sketch llistat de torns 

configurats a l’aplicació 
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Il·lustració 18: Sketch formulari de 

definició d’un nou torn 

 
Il·lustració 19: Sketch llistat de 

companys de treball 

 
Il·lustració 20: Sketch formulari 

d’addició d’un nou company 

 
Il·lustració 21: Sketch llistat i filtre de 

canvis de torns 

 
Il·lustració 22: Sketch formulari 
d’addició d’un nou canvi de torn 

 
Il·lustració 23: Sketch pantalla de 

sincronització amb Google 
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2.3.2 Prototipus 
 
A continuació es mostren els prototipus de les diferents pantalles realitzats a 
partir d’alguns dels sketches anteriors: 
 

 
 

Il·lustració 24: Prototipus pantalla 
inicial / vista mensual 

 

 
 

Il·lustració 25: Prototipus selecció de 
vista i de calendaris 

 

 
 

Il·lustració 26: Prototipus menú 
principal d’edició de torns 

 

 
 

Il·lustració 27: Prototipus menú 
lateral 

 
 

Il·lustració 28: Prototipus llistat de 
calendaris configurats 

 
 

Il·lustració 29: Prototipus llistat de 
torns configurats a l’aplicació 
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Il·lustració 30: Prototipus llistat de 
companys de treball  
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2.4 Avaluació 
 
Una vegada realitzats els prototipus d’alt nivell, queda mostrar-los als usuaris 
per a que aquests els puguin avaluar i donar-nos les seves impressions i 
opinions. L’eina que s’ha utilitzat per realitzar els prototipus, Justinmind, permet 
realitzar simulacions en HTML del funcionament de l’aplicació incloent les 
accions dels controls i els fluxos entre pantalles. 
 
Al igual que ha passat a la fase d’indagació, a causa del actual escenari de 
restriccions derivat de la pandèmia del coronavirus, és complicat realitzar una 
demostració i tests amb els usuaris de forma presencial, però sí que podem fer-
la en remot, aprofitant les simulacions en HTML de Justinmind i algun programa 
de videoconferència que permeti compartir la pantalla de l’ordinador. 
 
D’aquesta manera, podem fer que l’usuari interaccioni amb el prototipus en 
HTML mentre parlem per videoconferència i ens doni el seu feedback en 
directe. Així, per realitzar els tests, es demanarà als usuaris que intentin 
realitzar diferents accions amb el prototipus i observarem les seves accions i si 
tenen alguna dificultat en executar-les. 
 
Finalment, es passarà un qüestionari als usuaris que hagin participat en els 
tests en que se’ls hi demanarà que valorin certs aspectes del que han provat 
com la facilitat o dificultat per realitzar les accions, l’aspecte visual i si tenen 
alguna observació o suggeriment a afegir. 
 
A partir dels resultats de la fase d’avaluació es podran fer refinaments dels 
prototipus, o fins i tot es poden extreure nous requisits que no s’hagin detectat 
abans, i es tornarien a repetir les fases del DCU fins a obtenir un prototipus 
final. 
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3. Disseny tècnic 
 
 

3.1 Definició dels casos d’ús 
 
A partir dels requeriments obtinguts i dels escenaris d’ús descrits al capítol 
anterior, podem obtenir els casos d’ús. Si ens centrem en els requeriments i els 
escenaris d’ús dels dos primers perfils i obviem els del perfil 3, obtenim els 
següents casos d’ús, tenint en compte que es tracten d’usuaris del mateix tipus 
al sistema: 
 

 
 

Il·lustració 31: Diagrama de casos d’ús requeriments perfils 1 i 2 
 
Si haguéssim de tenir en compte els requeriments dels usuaris del perfil 3, 
hauríem de dissenyar un sistema amb un servidor en que es puguin registrar 
els usuaris per poder compartir els calendaris entre ells. Aquests usuaris 
podrien ser de dos tipus: supervisors d’equip i membres d’equip 
 

 
 

Il·lustració 32: Diagrama tipus d’usuari requeriments avançats 
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Els supervisors han de poder crear equips, generar els torns de manera 
automàtica, administrar els membres de l’equip i autoritzar o desautoritzar les 
seves peticions de canvis de torn. Els membres, d’altra banda, han de poder 
unir-se i sortir d’equips i demanar, acceptar o rebutjar canvis de torn. 
Aleshores, els casos d’ús derivats dels requeriments dels usuaris del perfil 3 
serien els següents: 
 

 
 

Il·lustració 33: Diagrama casos d’ús requeriments avançats 
 
A més, tots dos tipus d’usuari haurien de poder registrar-se en el sistema i 
tancar la sessió: 
 

 
 

Il·lustració 34: Diagrama casos d’ús requeriments avançats comuns a tots els usuaris 
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A continuació es mostren les descripcions dels casos d’ús, donant prioritat 
baixa als respectius als usuaris de perfil 3: 
 

Identificador CU-001 

Nom Afegir un calendari 

Prioritat Alta 

Descripció 
Afegir un calendari per gestionar els torns d’un 
treball. 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
L’usuari està interessat en gestionar els torns d’un 
calendari treball. 

Condicions prèvies - 

Garanties mínimes - 

Garanties en cas d’èxit El calendari s’ha d’afegir a l’aplicació 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol veure els calendaris de 
l’aplicació. 
3. L’aplicació mostra la llista de calendaris 
existents. 
4. L’usuari indica que vol afegir un nou calendari. 
5. L’aplicació mostra el formulari de creació de 
calendaris. 
6. L’usuari crea un calendari. 
7. L’aplicació mostra el nou calendari a la llista. 

Escenaris alternatius - 

 
 

Identificador CU-002 

Nom Consultar els torns d’un calendari 

Prioritat Alta 

Descripció Consultar els torns d’un o múltiples calendaris. 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
L’usuari vol consultar els seus torns d’un o més 
dels seus calendaris de treball 

Condicions prèvies 
Existeix al menys un calendari configurat a 
l’aplicació 

Garanties mínimes - 

Garanties en cas d’èxit 
Es mostren els torns del calendari o calendaris 
seleccionats 



32   

 

Identificador CU-002 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. Es mostren els torns del calendari o calendaris 
consultats a la darrera sessió. 
3. L’usuari indica que vol consultar els torns d’un 
altre calendari. 
4. El sistema mostra el llistat de calendaris 
disponibles. 
5. L’usuari selecciona el calendari o calendaris que 
vol consultar. 
6. Es mostren els torns del calendari o calendaris 
seleccionats. 

Escenaris alternatius 
3b. Ja es mostren els torns del calendari que vol 
consultar l’usuari. Es salta al pas 6 i finalitza el cas 
d’ús. 

 
 

Identificador CU-003 

Nom Afegir un tipus de torn 

Prioritat Alta 

Descripció 
Afegir i configurar un nou tipus de torn a l’aplicació 
per poder afegir torns d’aquell tipus a un calendari. 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos L’usuari vol poder afegir torns de diferents tipus. 

Condicions prèvies 
Existeix al menys un calendari configurat a 
l’aplicació 

Garanties mínimes - 

Garanties en cas d’èxit El tipus de torn s’ha d’afegir a l’aplicació 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol veure els tipus de torns 
configurats a l’aplicació. 
3. L’aplicació mostra la llista de tipus de torns 
existents. 
4. L’usuari indica que vol afegir un nou tipus de 
torn. 
5. L’aplicació mostra el formulari de creació de 
tipus de torns. 
6. L’usuari crea un tipus de torn. 
7. L’aplicació mostra el nou tipus de torn a la llista. 

Escenaris alternatius - 
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Identificador CU-004 

Nom Afegir un torn al calendari 

Prioritat Alta 

Descripció 
Afegir un torn del tipus desitjat a un dels calendaris 
configurats a l’aplicació. 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
L’usuari vol afegir els seus torns de treball al 
calendari per poder-los consultar posteriorment. 

Condicions prèvies 
Existeix al menys un calendari i al menys un tipus 
de torn a l’aplicació 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’acció 

Garanties en cas d’èxit 
S’ha d’afegir el torn del tipus seleccionat al 
calendari i data seleccionats 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol afegir un nou torn. 
3. L’aplicació mostra el formulari d’addició de torns. 
4. L’usuari emplena el formulari. 
5. Es mostra el calendari amb el nou torn afegit. 

Escenaris alternatius 
5b. Es produeix un solapament de torns. 
5b1. El sistema informa de la situació i es torna al 
pas 4. 

 
 

Identificador CU-005 

Nom Esborrar un torn del calendari 

Prioritat Alta 

Descripció 
Esborrar un torn prèviament registrat a un 
calendari 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
L’usuari vol esborrar un dels torns que havia al 
calendari per no ser correcte o per una altra raó 

Condicions prèvies 
Existeix al menys un calendari amb al menys un 
torn registrat 

Garanties mínimes - 

Garanties en cas d’èxit S’ha d’esborrar el torn seleccionat 
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Identificador CU-005 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol esborrar un torn 
determinat. 
3. L’aplicació demana una confirmació per part de 
l’usuari. 
4. L’usuari confirma la seva intenció. 
5. El torn s’esborra del calendari. 

Escenaris alternatius 4b. L’usuari cancel·la l’acció i finalitza el cas d’ús. 

 
 

Identificador CU-006 

Nom Afegir un company de treball 

Prioritat Alta 

Descripció 
Afegir un company de treball a l’aplicació per poder 
assignar-li canvis de torns 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
L’usuari vol poder associar canvis de torns a un 
company de treball 

Condicions prèvies Existeix al menys un calendari 

Garanties mínimes - 

Garanties en cas d’èxit S’ha d’afegir el company de treball a l’aplicació 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol veure els companys de 
treball de l’aplicació. 
3. L’aplicació mostra la llista de companys de 
treball existents. 
4. L’usuari indica que vol afegir un nou company de 
treball. 
5. L’aplicació mostra el formulari de creació de 
companys de treball. 
6. L’usuari introdueix un company de treball. 
7. L’aplicació mostra el nou company de treball a la 
llista. 

Escenaris alternatius - 
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Identificador CU-007 

Nom Afegir un canvi de torn 

Prioritat Normal 

Descripció 
Introduir un canvi d’un torn d’un dels calendaris 
amb un dels companys de treball 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
L’usuari vol enregistrar un canvi de treball amb un 
dels seus companys de treball 

Condicions prèvies 
Existeix al menys un calendari i un company de 
treball associat al calendari 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit S’ha d’afegir el canvi de torn a l’aplicació 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol afegir un canvi de torn. 
3. El sistema mostra el formulari de canvis de torn. 
4. L’usuari introdueix el canvi de torn. 
5. Es mostra el calendari amb els canvis. 

Escenaris alternatius 

5b. L’usuari vol enregistrar que un company li farà 
un torn, però no hi ha cap torn al calendari. 
5b1. S’informa de la incidència i es torna al pas 4. 
 
5c. L’usuari vol enregistrar un torn que farà a un 
company, però es produeix un solapament. 
5c1. S’informa de la incidència i es torna al pas 4. 

 
 

Identificador CU-008 

Nom Afegir torns a partir d’un patró 

Prioritat Normal 

Descripció 
Copiar els torns d’un rang de dates seleccionat i 
repetir-los donat un rang més ampli 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
L’usuari vol poder introduir torns que repeteixen un 
patró d’una manera ràpida 

Condicions prèvies 
Existeix al menys un calendari amb al menys un 
torn 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit 
S’han de repetir els torns seleccionats durant un 
rang de dates especificat 
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Identificador CU-008 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari selecciona un rang de dates i indica que 
vol repetir els torns del rang seleccionat. 
3. L’aplicació mostra el formulari per afegir el patró. 
4. L’usuari selecciona el rang de dates en que vol 
repetir els torns. 
5. Es mostren els torns afegits al calendari. 

Escenaris alternatius 
4b. En el rang seleccionat ja existeixen torns. 
4b1. L’aplicació informa de la incidència i es torna 
al pas 4. 

 
 

Identificador CU-009 

Nom Veure les estadístiques 

Prioritat Normal 

Descripció 
Veure estadístiques de tipus quantitat d’hores 
treballades, quantitat de torns per tipus, quantitat 
de canvis de torns... 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 

L’usuari vol veure quantes hores ha treballat en un 
període de temps, la quantitat de torns que ha fet 
de cada tipus, la quantitat de canvis de torn que ha 
realitzat, etcètera. 

Condicions prèvies - 

Garanties mínimes - 

Garanties en cas d’èxit S’han de mostrar les estadístiques 

Escenari principal 
1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol veure les estadístiques. 
3. L’aplicació mostra les estadístiques. 

Escenaris alternatius - 
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Identificador CU-010 

Nom Vincular calendari amb Google 

Prioritat Normal 

Descripció 
Vincular els calendaris de l’aplicació amb un 
compte de Google per tal de poder-los sincronitzar 
amb Google Calendar 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 

L’usuari vol poder veure els seus calendaris des 
d’altres dispositius i/o compartir-los amb coneguts. 
Els coneguts de l’usuari volen poder veure els 
calendaris de l’usuari. 

Condicions prèvies No existeix un compte de Google vinculat 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit S’ha de vincular el compte de Google 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol vincular els calendaris 
amb un compte de Google 
3. L’aplicació mostra el formulari per vincular els 
calendaris. 
4. L’usuari inicia la vinculació. 
5. L’aplicació delega el procés de vinculació amb el 
sistema d’autenticació de Google. 
6. El sistema d’autenticació de Google retorna una 
referència del compte vinculat. 
7. L’aplicació mostra el compte vinculat. 

Escenaris alternatius 

6b. El sistema d’autenticació de Google retorna un 
codi d’error. 
6b1. L’aplicació informa de l’error i es finalitza el 
cas d’ús. 
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Identificador CU-011 

Nom Sincronitzar el calendari 

Prioritat Normal 

Descripció 
Sincronitzar la informació actual dels calendaris 
amb el compte vinculat de Google Calendar 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 

L’usuari vol poder veure els seus calendaris des 
d’altres dispositius i/o compartir-los amb coneguts. 
Els coneguts de l’usuari volen poder veure els 
calendaris de l’usuari. 

Condicions prèvies Existeix un compte de Google vinculat 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit S’ha de sincronitzar el calendari 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol sincronitzar els calendaris 
amb Google 
3. L’aplicació mostra el formulari per sincronitzar 
els calendaris. 
4. L’usuari inicia la sincronització. 
5. L’aplicació informa que la sincronització ha 
finalitzat. 

Escenaris alternatius 
5b. Es produeix un error durant la sincronització. 
5b1. L’aplicació informa de l’error i es finalitza el 
cas d’ús. 

 
 

Identificador CU-012 

Nom Compartir una imatge dels horaris 

Prioritat Normal 

Descripció 
Generar una imatge a partir dels torns d’un 
calendari i compartir-los mitjançant una altra 
aplicació del dispositiu 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 

L’usuari vol poder compartir els seus calendaris 
amb coneguts. 
Els coneguts de l’usuari volen poder veure els 
calendaris de l’usuari. 

Condicions prèvies - 

Garanties mínimes - 

Garanties en cas d’èxit S’ha de compartir la imatge dels horaris 



39   

 

Identificador CU-012 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol compartir una imatge dels 
seus horaris 
3. L’aplicació mostra el formulari per compartir la 
imatge  
4. L’usuari emplena el formulari. 
5. L’aplicació delega el procés de compartir amb la 
utilitat de compartir del sistema. 
6. La utilitat de compartir del sistema retorna un 
codi d’èxit. 
7. Es mostra la pantalla principal de l’aplicació. 

Escenaris alternatius 
6b. La utilitat de compartir del sistema retorna un 
codi d’error. 
6b1. Es passa al pas 7 i finalitza el cas d’ús. 

 
 

Identificador CU-013 

Nom Registrar-se en el sistema 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Crear un compte d’usuari en els servidors de 
TurnReturn 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
Els membres volen poder unir-se a equips. 
Els supervisors volen poder gestionar equips. 

Condicions prèvies L’usuari encara no està registrat. 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit L’usuari ha de quedar registrat al sistema 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol registrar-se en el sistema. 
3. L’aplicació mostra el formulari de registre. 
4. L’usuari emplena el formulari. 
5. L’aplicació indica que s’ha registrat 
correctament. 

Escenaris alternatius 
5b. Es produeix un error durant el registre. 
5b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
4. 
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Identificador CU-014 

Nom Identificar-se en el sistema 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Identificar-se en el sistema de TurnReturn amb les 
dades d’un usuari prèviament registrat 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos 
Els membres volen poder unir-se a equips. 
Els supervisors volen poder gestionar equips. 

Condicions prèvies L’usuari ja s’ha registrat al sistema 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit L’usuari ha de quedar identificat en el sistema 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol registrar-se en el sistema. 
3. L’aplicació mostra el formulari de registre. 
4. L’usuari emplena el formulari. 
5. L’aplicació indica que s’ha registrat 
correctament. 

Escenaris alternatius 
5b. Es produeix un error durant el registre. 
5b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
4. 

 
 

Identificador CU-015 

Nom Crear un equip 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Crear un nou equip per poder gestionar els 
calendaris d’altres membres 

Actor principal Supervisor 

Stakeholders i interessos 
Els membres volen poder unir-se a equips. 
Els supervisors volen poder gestionar equips. 

Condicions prèvies L’usuari està identificat en el sistema 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit S’ha de crear l’equip 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol crear un equip. 
3. L’aplicació mostra el formulari de creació 
d’equips. 
4. L’usuari emplena el formulari. 
5. L’aplicació mostra el nou equip. 
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Identificador CU-015 

Escenaris alternatius 

5b. Es produeix un error durant la creació de 
l’equip. 
5b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
4. 

 
 

Identificador CU-016 

Nom Generar torns de l’equip 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Generar els torns dels membres d’un equip de 
manera automàtica 

Actor principal Supervisor 

Stakeholders i interessos 

Els supervisors volen poder assignar torns a tots 
els membres de l’equip. 
Els membres volen poder veure els seus torns 
assignats. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema i existeix un 
equip supervisat per ell 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit S’han de generar els trons de l’equip 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari selecciona un equip del que és 
supervisor. 
3. L’usuari indica que vol generar els torns de 
l’equip. 
4. L’aplicació mostra el formulari de generació de 
torns. 
5. L’usuari emplena el formulari. 
6. L’aplicació mostra els torns generats. 

Escenaris alternatius 

6b. Es produeix un error durant la generació de 
torns. 
6b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
5. 
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Identificador CU-017 

Nom Convidar usuaris a un equip 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Convidar a altres usuaris per formar part d’un equip 
existent 

Actor principal Supervisor 

Stakeholders i interessos 
Els membres volen poder unir-se a equips. 
Els supervisors volen poder gestionar equips. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema i existeix un 
equip supervisat per ell 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit S’han d’enviar les invitacions als usuaris 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari selecciona un equip del que és 
supervisor. 
3. L’usuari indica que vol convidar usuaris a l’equip. 
4. L’aplicació mostra el formulari per convidar 
usuaris. 
5. L’usuari emplena el formulari. 
6. L’aplicació mostra el nou equip. 

Escenaris alternatius 

6b. Es produeix un error durant l’enviament 
d’invitacions. 
6b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
5. 

 
 

Identificador CU-018 

Nom Unir-se a un equip 

Prioritat Baixa 

Descripció Unir-se a un equip existent del que no és membre 

Actor principal Membre 

Stakeholders i interessos 
Els membres volen poder unir-se a equips. 
Els supervisors volen poder gestionar equips. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema i existeix un 
equip del que no és membre 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit El membre ha de formar part de l’equip 
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Identificador CU-018 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol unir-se a un equip. 
3. L’aplicació mostra la llista de selecció d’equips. 
4. L’usuari selecciona l’equip. 
5. L’aplicació mostra a l’usuari com a membre de 
l’equip. 

Escenaris alternatius 

5b. Es produeix un error durant l’ingrés a l’equip. 
5b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
4. 
 
5c. L’usuari no havia estat convidat a l’equip. 
5c1. L’aplicació informa de la situació i queda 
l’ingrés pendent. 

 
 

Identificador CU-019 

Nom Acceptar sol·licitud de membresia 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Acceptar la sol·licitud de membresia per part d’un 
supervisor d’un usuari que no havia estat convidat 

Actor principal Supervisor 

Stakeholders i interessos 
Els membres volen poder unir-se a equips. 
Els supervisors volen poder gestionar equips. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema, existeix un 
equip supervisat per ell i un usuari no convidat ha 
sol·licitat unir-se 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit El membre ha de formar part de l’equip 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol veure les sol·licituds de 
membresia pendents d’un equip. 
3. L’aplicació mostra les sol·licituds de membresia 
pendents. 
4. L’usuari selecciona una sol·licitud de membresia 
i l’accepta. 
5. L’aplicació mostra el nou membre de l’equip. 
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Identificador CU-019 

Escenaris alternatius 

4b. L’usuari selecciona una sol·licitud de 
membresia i la rebutja. 
4b1. L’aplicació indica que la sol·licitud ha estat 
rebutjada i finalitza el cas d’ús. 
 
5b. Es produeix un error durant l’acceptació de la 
sol·licitud. 
5b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
4. 

 
 

Identificador CU-020 

Nom Demanar canvi de torn 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Demanar un canvi de torn a altres membres de 
l’equip 

Actor principal Membre 

Stakeholders i interessos 
Els membres volen poder canviar els seus torns 
amb un company. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema, és membre 
d’un equip i té al menys un torn assignat 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit 
La sol·licitud de canvi de torn ha de quedar 
registrada 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari selecciona un equip. 
3. L’usuari indica que vol canviar un torn. 
4. L’aplicació mostra el formulari de canvis de torn. 
5. L’usuari emplena el formulari. 
6. L’aplicació mostra la sol·licitud de canvi de torn. 

Escenaris alternatius 

6b. Es produeix un error durant la creació de 
l’equip. 
6b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
5. 
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Identificador CU-021 

Nom Acceptar canvi de torn 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Acceptar un canvi de torn que ha sol·licitat un altre 
membre de l’equip 

Actor principal Membre 

Stakeholders i interessos 
Els membres volen poder canviar els seus torns 
amb un company. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema, és membre 
d’un equip i un altre membre ha demanat un canvi 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit El canvi de torn ha de quedar acceptat per l’usuari 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari selecciona un equip. 
3. L’usuari indica que vol veure la llista de canvis 
de torn pendents d’acceptar. 
4. L’aplicació mostra la llista de canvis de torn 
pendents. 
5. L’usuari selecciona una petició de canvi i 
l’accepta. 
6. L’aplicació mostra els nous torns dels membres 
de l’equip. 

Escenaris alternatius 

6b. Es produeix un error durant l‘acceptació del 
canvi de torn. 
6b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
5. 
 
6c. L’equip està configurat per a que els canvis de 
torn siguin autoritzats pel supervisor. 
6c1. Es marca la petició de canvi de torn com a 
pendent d’autoritzar i es finalitza el cas d’ús. 
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Identificador CU-022 

Nom Autoritzar canvi de torn 

Prioritat Baixa 

Descripció 
Autoritzar un canvi de torn per part d’un supervisor, 
que ha estat demanat i acceptat per dos membres 
de l’equip 

Actor principal Supervisor 

Stakeholders i interessos 

Els supervisors volen poder gestionar els torns dels 
membres. 
Els membres volen poder canviar els seus torns 
amb un company. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema, existeix un 
equip supervisat per ell i un membre ha acceptat 
un canvi de torn 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit Ha de canviar l’estat del canvi de torn 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol veure les peticions de 
canvi de torn pendents d’autoritzar d’un equip. 
3. L’aplicació mostra les peticions de canvi de torn 
pendents d’autoritzar. 
4. L’usuari selecciona una petició de canvi de torn i 
l’autoritza. 
5. L’aplicació mostra el nou membre de l’equip. 

Escenaris alternatius 

4b. L’usuari selecciona una petició de canvi de torn 
i la rebutja. 
4b1. L’aplicació indica que la petició de canvi de 
torn ha estat rebutjada i finalitza el cas d’ús. 
 
5b. Es produeix un error durant l’autorització del 
canvi de torn. 
5b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
4. 
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Identificador CU-023 

Nom Sortir d’un equip 

Prioritat Baixa 

Descripció Sortir d’un equip del qual és membre 

Actor principal Membre 

Stakeholders i interessos Els membres volen poder sortir dels equips. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema i és membre 
d’un equip 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit El membre ja no ha de formar part de l’equip 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari selecciona un equip. 
3. L’usuari indica que vol sortir de l’equip 
4. L’aplicació demana confirmació a l’usuari. 
5. L’usuari confirma la seva intenció. 
6. L’aplicació mostra que l’usuari ja no és membre. 

Escenaris alternatius 

5b. L’usuari cancel·la l’acció i finalitza el cas d’ús. 
 
6b. Es produeix un error durant la desvinculació del 
membre de l’equip. 
6b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
3. 

 
 

Identificador CU-024 

Nom Treure a un membre de l’equip 

Prioritat Baixa 

Descripció Treure a un membre d’un equip supervisat 

Actor principal Supervisor 

Stakeholders i interessos Els supervisors volen poder gestionar equips. 

Condicions prèvies 
L’usuari està identificat en el sistema, existeix un 
equip supervisat per ell i aquest conté al menys un 
membre 

Garanties mínimes S’ha d’informar a l’usuari del resultat de l’operació 

Garanties en cas d’èxit El membre ja no ha de formar part de l’equip 
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Identificador CU-024 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol veure la llista de 
membres d’un equip. 
3. L’aplicació mostra la llista dels membres de 
l’equip. 
4. L’usuari selecciona un membre i indica que el 
vol treure de l’equip. 
5. L’aplicació demana confirmació a l’usuari. 
6. L’usuari confirma la seva intenció. 
7. L’aplicació mostra que l’usuari ja no és membre. 

Escenaris alternatius 

6b. L’usuari cancel·la l’acció i finalitza el cas d’ús. 
 
7b. Es produeix un error durant la desvinculació del 
membre de l’equip. 
7b1. L’aplicació informa de l’error i es torna al pas 
3. 

 
 

Identificador CU-025 

Nom Tancar sessió 

Prioritat Baixa 

Descripció Tancar una sessió iniciada en el sistema 

Actor principal Usuari 

Stakeholders i interessos L’usuari vol poder tancar la sessió del sistema. 

Condicions prèvies L’usuari està identificat en el sistema 

Garanties mínimes - 

Garanties en cas d’èxit L’usuari ja no ha d’estar identificat al sistema 

Escenari principal 

1. L’usuari inicia l’aplicació. 
2. L’usuari indica que vol tancar la sessió. 
3. L’aplicació demana confirmació a l’usuari. 
4. L’usuari confirma la seva intenció. 
5. L’aplicació mostra que s’ha tancat la sessió. 

Escenaris alternatius 
4b. L’usuari cancel·la l’acció i es finalitza el cas 
d’ús. 
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3.2 Disseny de l’arquitectura 
 
L’aplicació seguirà l’arquitectura de sistema inherent dels frameworks Ionic i 
Angular, que és el MVC. En alguns articles defensen que l’arquitectura que 
utilitza Angular és el MVVM, però aquest es molt similar al MVC i no canvia 
gaire l’estructura. 
 
Al mateix temps, Angular treballa amb el concepte de components amb els que 
s’encapsulen un conjunt de vistes i funcionalitats, i els serveis que són els 
encarregats d’accedir a la base de dades, entre d’altres responsabilitats. 
L’aplicació treballarà amb aquests dos conceptes. 
 
Les dades de l’aplicació s’emmagatzemaran en una base de dades SQLite al 
mateix dispositiu, de manera que aquestes podran ser accedides sense 
necessitat de tenir connexió a internet. El disseny de la base de dades 
corresponent a la primera versió de l’aplicació, en que es tractaran de cobrir els 
requeriments dels perfils 1 i 2, és el següent: 
  
 

 
 

Il·lustració 35: Diagrama de classes base de dades local 
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D’altra banda, per poder implementar els requeriments dels usuaris del perfil 3 
en una posterior versió, serà necessari disposar d’un servidor en que 
s’emmagatzemin els comptes d’usuari i els calendaris per tal de que aquests es 
puguin consultar des de qualsevol dispositiu i es puguin compartir entre 
membres d’un equip. Aquest servidor utilitzarà una arquitectura SOA i oferirà 
una sèrie de serveis mitjançant una API REST que servirà de connexió amb 
l’aplicació. 
 
Les dades al servidor també s’emmagatzemaran a una base de dades 
relacional i el disseny de la base de dades serà el següent: 
 
 

 
 

Il·lustració 36: Diagrama de classes base de dades servidor 
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4. Implementació 
 
Durant la fase d’implementació també s’han produït desviaments respecte a la 
planificació, al igual que a l’etapa anterior, però en aquest cas, la desviació ha 
afectat principalment a l’abast del projecte. No s’han pogut desenvolupar les 
funcionalitats referents a tots els requeriments inicials i s’han hagut de 
descartar els de prioritat més baixa. D’altra banda, només s’ha pogut 
implementar un dels requeriments que es varen obtenir de les dinàmiques 
d’usuari i se n’ha implementat algun d’addicional. 
 
A continuació es mostra una taula amb els requeriments funcionals definits a 
l’inici del projecte i el seu estat d’implementació: 
 

Requeriment Es compleix? 

S’han de poder visualitzar tots els torns d’un mes en una mateixa pantalla Sí 

S’han de poder configurar diferents torns de treball, indicant entre d’altres 
l’horari, la quantitat d’hores i com es cobren (si són hores en la jornada 
habitual, hores extres, festius, etc.) 

Sí 

S’ha de poder introduir el mateix torn en diferents dies seguits Parcialment 

S’han de poder introduir diferents torns en el mateix dia, vigilant amb els 
solapaments 

Parcialment 

S’han de poder esborrar o modificar els torns introduïts Sí 

S’han de poder gestionar diferents quadrants en la mateixa instància de 
l’aplicació (per diferents treballs o diferents usuaris) 

Sí 

S’han de poder introduir companys de feina Sí 

S’han de poder introduir canvis de torn amb els companys Sí 

S’han de poder revertir els canvis de torn Sí 

S’ha de poder veure un llistat dels canvis introduïts amb un saldo d’hores Sí 

S’ha de poder visualitzar una estadística amb el total de torns i hores per tipus 
en un rang determinat 

No 

S’han de poder definir patrons de torns i fer-los repetir dins un període de 
temps 

No 

S’han de poder compartir els horaris amb altres persones No 

 
I a continuació es mostren l’estat dels requeriments no funcionals definits a 
l’inici del projecte, als que s’han afegit dos requeriments addicionals que han 
sorgit a fases posteriors i sí s’han implementat: 
 

Requeriment Es compleix? 

L’aplicació ha de funcionar en dispositius Android Sí 

L’aplicació s’ha de poder adaptar fàcilment a altres plataformes Sí 

La interfície d’usuari ha de ser agradable i intuïtiva 
Pendent 
avaluació 

Ha de funcionar en mode offline Sí 

No ha de ser necessari identificar-se en el sistema per fer servir les funcions 
principals 

Sí 

La compartició d’horaris s’ha de permetre amb usuaris externs a l’aplicació i 
s’han de poder actualitzar els canvis de forma automàtica (per exemple 
mitjançant l’API de Google Calendar) 

No 

(Nou) S’han de poder visualitzar els torns de diferents quadrants a la vegada Sí 

(Nou) L’aplicació ha de suportar múltiples idiomes Sí 
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4.1 Eines i frameworks 
 
Durant la fase d’implementació he decidit utilitzar les següents eines i 
frameworks: 
 

• Visual Studio Code[18]. És un editor de codi font desenvolupat per 
Microsoft, lleuger, gratuït i de codi lliure. Inclou control integrat amb Git, 
ressaltat de sintaxis, auto completament de codi i navegació entre 
mètodes. Ja tenia una mica d’experiència amb aquest editor i trobo que 
és molt pràctic per al desenvolupament d’aplicacions web. 

 

• Android Studio[21]. És l’IDE oficial per desenvolupar, compilar i testejar 
aplicacions Android. És necessari per executar l’aplicació en un 
emulador o desplegar-la a un dispositiu mòbil Android. 
 

• Git[20]. Una eina de control de versions de codi que permet, entre d’altres, 
conservar un historial dels canvis que s’ha realitzat en el codi. 
 

• GitLab[24]. És un servei web de control de versions basat en Git, publicat 
amb una llicència de codi obert, que entre d’altres serveix per allotjar un 
repositori del projecte, de manera que es pugui accedir i modificar el codi 
des de qualsevol ubicació. 
 

• Ionic 5[7]. El framework per al desenvolupament d’aplicacions híbrides 
que es va seleccionar al capítol 1.3 d’aquesta memòria, en la seva 
versió 5. S’ha creat el projecte amb Capacitor[14], encara que s’han 
utilitzat plugins de Cordova[6]. 
 

• Angular 11[9]. Una plataforma per desenvolupar aplicacions web amb el 
llenguatge TypeScript, concretament en la seva versió 11. Els projectes 
d’Ionic es poden desenvolupar utilitzant els frameworks Angular, React o 
Vue. En el meu cas he triat Angular per tenir una mica d’experiència 
prèvia, tal com vaig explicar al capítol 1.3 d’aquesta memòria. 
 

• Node.js[19]. Un entorn d’execució per JavaScript, necessari per executar 
les comandes d’Ionic, Angular i npm per transpilar el codi i executar-lo. 

 

• Npm[25]. És el gestor de paquets per defecte per Node.js i serveix per 
gestionar les dependències del projecte. 
 

• RxJS[26]. Una llibreria de desenvolupament web per JavaScript que 
ofereix suport per a la programació reactiva. 



53   

 

4.2 Altres decisions 
 
He començat el desenvolupament per una única pàgina de l’aplicació 
implementant el codi de totes les capes involucrades per dotar de la 
funcionalitat completa a la pàgina en qüestió. Per a això he elegit una pàgina 
senzilla com és la del llistat de calendaris i posteriorment l’he pogut utilitzar com 
a plantilla per a la resta de pàgines. 
 
Durant la implementació de la primera pàgina he hagut de prendre la majoria 
de decisions que afecten a cadascuna de les capes i pràcticament a totes les 
altres pàgines de l’aplicació. Aquestes decisions han estat les següents: 
 

• Per a modelar les vistes en les plantilles HTML he intentat aprofitar en tot 
moment components UI facilitats per Ionic[27], així com les seves 
icones[28] i els seus dissenys. Pràcticament no he utilitzat estils de CSS 
propis, exceptuant a la pàgina principal, ja que he intentat prioritzar la 
funcionalitat sobre el disseny, que sempre es pot modificar a posteriori. 

 

• Des d’un principi he decidit preparar l’aplicació per que pugui suportar 
múltiples idiomes, ja que per la meva experiència és més costós adaptar 
una aplicació a posteriori per donar suport multi idioma. Per aquest 
objectiu he utilitzat la llibreria d’internacionalització d’Angular[29] 
(@ngx/translate-core) juntament amb l’API d’internacionalització de 

ECMAscript[30] (Intl) per tal d’identificar l’idioma del navegador o del 

sistema configurat per l’usuari. 
 

• Totes les pàgines tenen un encapçalament amb el títol de la pàgina i un 
botó que obre un menú lateral per a poder navegar per les diferents 
pantalles de l’aplicació. 
 

• He decidit mostrar algunes parts de l’aplicació, com per exemple petits 
formularis o menús contextuals, en components especials anomenats 
popovers que es mostren per sobre la pàgina des de la que s’obrin. En 
un principi havia pensat en mostrar-les en modals, però aquests 
ocupaven tota la pantalla, i pel contrari, la mida dels popovers s’adapten 
al seu contingut. 
 

• Respecte a la capa d’integració he decidit fer servir el motor de bases de 
dades relacionals SQLite tal com vaig indicar al capítol 1.3 d’aquesta 
memòria. Per a això he fet servir el plugin cordova-sqlite-storage[31], ja 

que el de Capacitor encara està a una fase inicial i no té suport per a 
aplicacions d’escriptori. He creat la classe DatabaseService per 

gestionar la creació de la base de dades i la connexió, i pràcticament 
una classe de servei addicional per a cada entitat per a gestionar les 
seves operacions CRUD. 
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4.3 Estructura del codi font 
 
He respectat l’estructura per defecte d’un projecte d’Ionic amb Angular, en que 
la major part del codi s’ubica dins la carpeta src/app. A més, dins d’aquesta 

carpeta he organitzat els diferents fitxers en subcarpetes, segons si es tracten 
de pàgines, components, serveis, models, interfícies o tipus enumerats. 
 

 
 

Il·lustració 37: Carpeta src 

 
 

Il·lustració 38: Carpeta src/app 

 
A les carpetes de components i de pàgines he creat una carpeta per cada 
component o pàgina, amb tots els seus fitxers relacionats: controlador del 
component, classe de tests, plantilla HTML i fulla d’estils SCSS. A més, les 
pàgines, que bàsicament són components amb encaminament, compten amb 
una classe addicional que defineix el mòdul i una altra per l’encaminament. En 
la carpeta de components de moment tots els components són popovers. 
 

 
 

Il·lustració 39: Carpeta src/app/components 

 
 

Il·lustració 40: Carpeta src/app/pages 
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A les carpetes enums, interfaces i models he inclòs totes les classes, interfícies 
i tipus enumerats del model del sistema i algunes classes auxiliars per modelar 
les vistes. D’altra banda, a la carpeta services estàn totes les classes de 
serveis que accedeixen a la base de dades i realitzen les operacions CRUD 
amb les diferents entitats. També estàn les seves classes de tests 
corresponents. 
 

 
 

Il·lustració 41: Carpetes src/app/enums, 
src/app/interfaces i src/app/models 

 
 

Il·lustració 42: Carpeta src/app/services 
 

 
D’altra banda hi dues altres carpetes diferents a src/app a les que he afegit 

contingut que afecta al desenvolupament de l’aplicació i les proves. La primera 
és src/i18n on estàn totes les traduccions dels textos de l’aplicació en català, 

castellà i anglès. Aquestes traduccions estàn en fitxers JSON, que són molt 
fàcils d’entendre per qualsevol persona, encara que no tingui nocions de 
programació, i també és molt senzill afegir-ne de noves: basta amb copiar un 
dels fitxers existents, canviar-li el nom pel codi ISO 639-1 de l’idioma 
corresponent[32] i editar-lo. 
 
L’altra carpeta és src/test on he col·locat algunes classes d’utilitats comunes 

per als fitxers de tests dels serveis, pàgines i components. Aquestes classes 
basicament són mocks que substitueixen altres classes d’utilitats utilitzades a 
l’aplicació però que no són necessàries per a executar els tests. 
 

 
 

Il·lustració 43: Carpetes src/assets/i18n i src/test 
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5. Proves 
 
 

5.1 Proves funcionals 
 
Les proves de l’aplicació s’han realitzat directament sobre un navegador web, 
però també sobre un simulador d’Android Studio i sobre un dispositiu mòbil 
Android. No s’ha pogut provar sobre cap dispositiu ni emulador Apple per no 
disposar dels recursos necessaris per realitzar aquestes proves ni per compilar 
l’aplicació per a dispositius Apple. 
 
No s’han desenvolupat proves d’integració automatitzades, ja que s’han 
prioritzat les proves unitàries i les proves manuals de la funcionalitat de 
l’aplicació. La intenció és desenvolupar proves d’integració automatitzades en 
una fase més avançada per tal d’evitar que es trenquin les funcionalitats que ja 
estan funcionant. 
 
Per tal de facilitar les proves manuals, encara que no és necessari, s’han 
carregat algunes dades de prova a la base de dades per comptar inicialment 
amb alguns elements per provar. Aquestes dades de prova consisteixen en dos 
calendaris, tres tipus de torn i dos companys de treball. 
 

5.2 Proves unitàries 
 
S’han creat proves unitàries per als components i les pàgines, sobretot per a 
les primeres que es varen desenvolupar, però no s’han cobert tots els casos. A 
més, tal com està configurat de base el projecte d’Ionic, les proves unitàries no 
s’executen automàticament cada vegada que es compila o es desplega 
l’aplicació. 
 
Per aquest darrer motiu, moltes de les proves s’han trencat a mesura que s’han 
anat afegint noves funcionalitats o noves dependències als components, que 
s’han d’afegir també als tests per a que continuïn funcionant. Com que es molt 
pesat tenir que executar les proves constantment per cada canvi, he hagut de 
configurar el projecte per a GitLab CI tal com indiquen a la pàgina d’Angular[33]. 
D’altra banda, he corregit la majoria de les proves i he silenciat la resta, però 
encara queda treball de revisió i correcció, i d’implementar-ne de noves. 
 
Per implementar les proves unitàries s’han utilitzat les eines que venen per 
defecte en un projecte Ionic amb Angular: la suite de testing Jasmine, que 
segueix la metodologia de desenvolupament conduit pel comportament (BDD, 
Behavior Driven Development)[34] i el mòdul d’execució de proves Karma[35]. Hi 
ha un fitxer de proves per cada component, pàgina i servei, ubicat a la mateixa 
carpeta que la implementació i amb la terminació spec.ts. 
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6. Conclusions 
 
El procés de planificació i d’execució d’aquest projecte ha resultat en una 
experiència enriquidora en la gestió de projectes, ja que, personalment, es 
tractava del primer projecte d’aquestes característiques, en quant a mida i 
temporalitat, que he hagut d’enfrontar. Tal com s’ha explicat en capítols 
anteriors, s’han produït algunes desviacions respecte a la planificació temporal i 
l’abast que s’han hagut de corregir durant l’execució. 
 
D’una banda, la planificació del temps disponible per a dedicar al projecte ha 
estat molt optimista i també ho han estat els objectius en consonància. La 
realitat ha estat que no s’han pogut dedicar totes les hores planificades i, per 
tant, s’han hagut d’ajustar els temps i els objectius. D’altra banda, degut a la 
poca experiència en aquests tipus de projectes, no s’ha sabut estimar 
correctament les hores de dedicació que necessitaven certes tasques, algunes 
a l’alta i altres a la baixa. 
 
Com a part positiva, d’aquestes desviacions, tant en temps com en objectius, 
es pot aprendre i tenir-les en compte per a futurs projectes similars. En futurs 
projectes, segurament, l’estimació del temps disponible serà més 
conservadora, així com el càlcul de l’abast. També es podran tenir en compte 
les duracions reals d’algunes tasques per fer-ne la planificació. 
 
Respecte a la tecnologia i les metodologies emprades no ha hagut gaire 
desviació i s’han utilitzat les eines i metodologies que es varen decidir durant la 
planificació. L’ús d’aquestes eines ha servit per aprofundir els coneixements 
previs i, en alguns casos, com els del testing amb Jasmine i Karma, per adquirir 
coneixements nous. 
 
Respecte als objectius del projecte, no s’han pogut assolir tots completament, 
però sí s’han implementat les funcionalitats més importants. El resultat del 
projecte no es tracta, per tant, d’un producte tancat, si no que està obert a 
moltes possibilitats d’evolució. Per exemple, es pot millorar notablement 
l’experiència d’usuari, cosa que requerirà de noves iteracions en les fases del 
disseny centrat en l’usuari. 
 
A més, queden per implementar moltes funcionalitats interessants: 
 

• La possibilitat de crear patrons de torns i repetir-los durant un període de 
temps. 

• La sincronització dels horaris amb altres dispositius i usuaris, mitjançant 
l’API de Google Calendar o una API pròpia. 

• La creació d’un servidor central amb una API per suportar la gestió 
d’equips. 

 
I un llarg etcètera. Com a conclusió final, es pot afirmar que aquí s’ha finalitzat 
el projecte, però que el seguiran molts més orientats a l’evolució de l’aplicació. 
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7. Glossari 
 
API. Acrònim de Application Programming Interface, en català interfície de 
programació d’aplicacions. És un conjunt de declaracions de funcionalitats, 
ofert per un sistema informàtic, que defineix el contracte d’aquest sistema amb 
altres components informàtics que actuen de clients. 
 
APK. Acrònim de Android Package Kit. És el format dels fitxers que actuen com 
paquets de programari per a la distribució i instal·lacions de programari al 
sistema operatiu Android. 
 
App: Diminutiu d’aplicació (application en anglès). Usualment es refereix a una 
aplicació dissenyada per a aplicacions mòbils. 
 
Bastiment. En programari, un bastiment, entorn de treball o marc de treball, és 
una infraestructura de programari consistent en un conjunt o biblioteca de 
classes que ofereix funcionalitats genèriques per a facilitar el desenvolupament 
d’aplicacions. 
 
BDD. Acrònim de Behavior-Driven Development, en català desenvolupament 
guiat pel comportament. És un procés de desenvolupament que anima a la 
col·laboració entre desenvolupadors, la creació de proves de qualitat i la 
representació del client en un projecte de programari. 
 
Benchmarking. Es tracta del procés de realitzar un estudi comparatiu de la 
competència. És una tècnica utilitzada per al disseny centrat en l’usuari. 
 
Brainstorming o pluja d’idees. És una tècnica en que un equip de persones 
posen en comú les seves idees lliures i espontànies envoltant un tema en 
concret i finalment es seleccionen les idees amb més consens. 
 
CI. Acrònim de Continuous Integration, en català integració contínua. És una 
pràctica de desenvolupament programari consistent en que els membres d’un 
equip de desenvolupament integrin els seus canvis amb freqüència i que 
s’executin proves de manera automatitzada per detectar si s’ha introduït algun 
tipus d’error amb els canvis. 
 
Codi obert. És un enfocament per al desenvolupament de programari que està 
basat en la col·laboració oberta i el lliure accés al codi font. 
 
CRUD. Acrònim de Create, Read, Update and Delete, en català crear, llegir, 
actualitzar i esborrar. Es un terme que s’utilitza per a referir-se a les operacions 
bàsiques de la capa de persistència en programari. 
 
CSS. Acrònim de Cascading Style Sheets, en català fulls d’estil en cascada. És 
un llenguatge de disseny que s’utilitza per definir la presentació d’un document 
escrit en llenguatge de marques. 
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DCU. Acrònim de disseny centrat en l’usuari. És una filosofia o una 
metodologia de desenvolupament en que es situa a l’usuari en el centre de tot 
el procés del disseny d’un producte o aplicació per tal de garantir el seu èxit. 
 
Deadline. És una paraula anglesa que es refereix a la data límit per finalitzar 
algun tipus d’acció. 
 
DevOps. Acrònim de Development and Operations, en català 
desenvolupament i operacions. És un conjunt de pràctiques que combinen 
operacions de tecnologia de la informació amb desenvolupament de 
programari. 
 
ECMAscript. És l’especificació d’un llenguatge de programació de propòsit 
genèric estandarditzat per Ecma International i basat en JavaScript. 
 
Emulador. És un programari que permet executar codi compilat per a un tipus 
de maquinari en una plataforma amb un maquinari diferent. 
 
Encaminament o Routing. Es refereix al sistema en que s’enllacen les rutes o 
direccions web a les seves pàgines o pantalles corresponents. 
 
Framework. Mot en anglès que es refereix a un bastiment de programari. 
 
Gantt (diagrama). És una eina de planificació del treball en que es presenten 
de manera gràfica la seqüència temporal i la dependència de les tasques i 
activitats d’un projecte. 
 
Híbrida (aplicació). Una aplicació híbrida és aquella que està desenvolupada 
amb tecnologies web i que pot ser instal·lada i executada en diferents tipus de 
dispositius. 
 
HTML. Acrònim de HyperText Markup Language, en català llenguatge de 
marcat d’hipertext. És un llenguatge de marques per a la construcció de 
documents estructurats que s’utilitza generalment per al desenvolupament de 
pàgines web. 
 
IDE. Acrònim de Integrated Development Environment, en català entorn 
integrat de desenvolupament. És una eina informàtica dissenyada per a facilitar 
el desenvolupament de programari i oferir els processos comuns de manera 
integrada. 
 
ISO. Acrònim de International Organization for Standardization, o Organització 
Internacional per a l’Estandardització. És una organització no governamental 
que té la funció d’elaborar estàndards i normes internacionals. 
 
JavaScript. És un llenguatge de programació interpretat lleuger, dialecte 
d’ECMAscript, utilitzat entre altres coses per a pàgines web. 
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JSON. Acrònim de JavaScript Object Notation, en català notació de objectes de 
JavaScript. És un format de text dissenyat per a l’intercanvi de dades entre 
programes informàtics. 
 
Logging. És un mètode d’indagació de requisits d’usuari en el disseny centrat 
en l’usuari  que es basa en el monitoratge i recol·lecció de dades de l’activitat 
dels usuaris amb una aplicació i el seu posterior anàlisi. 
 
Mock. En la programació orientada a objectes es refereix als objectes simulats 
que imiten el comportament d’objectes reals d’una aplicació i que s’utilitzen per 
poder provar altres objectes de manera controlada en les proves unitàries. 
 
Modal. En una pàgina o aplicació web es tracta d’un quadre que es mostra 
sobre la resta de la pàgina, normalment bloquejant-la fins que es tanca. En 
Ionic es tracta d’un component que es comporta de la manera descrita. 
 
Multi plataforma. Referit a una aplicació, que es pot instal·lar i executar en 
múltiples plataformes diferents, com per exemple: Android, iOS, Windows, 
macOs, etcètera. 
 
MVC. Acrònim de Model-View-Controller, en català model-vista-controlador. És 
un patró d’arquitectura de programari en que es separen les dades i la lògica 
del negoci de la seva representació. En aquest patró, el controlador 
s’encarrega d'actualitzar les dades de la vista. 
 
MVVM. Acrònim de Model-View-ViewModel, en català model-vista-model de 
vista. És un altre patró d’arquitectura de programari en que es desacoblen les 
dades i la lògica del negoci de la seva representació. A diferència de MVC, les 
dades s’actualitzen per elles mateixes a la vista. 
 
Natiu. Es refereix a les aplicacions o components d’una aplicació que han estat 
dissenyades per a ser instal·lades i executades en una plataforma o dispositiu 
en concret. 
 
Offline. Mot en anglès que es refereix a la situació en que un dispositiu o una 
aplicació no es troba connectada a la xarxa d’Internet. 
 
Patró. Es refereix a la repetició o recurrència d’una sèrie d’elements i en 
concret, en el context dels horaris laborals, a la repetició d’una sèrie de torns 
rotatius. 
 
Plugin. Es tracta d’un petit programa o d’una llibreria de codi complementària 
que serveix per ampliar les funcionalitats d’un altre programa o d’una aplicació. 
 
Popover. En Ionic és un component similar a un modal que s’utilitza 
generalment per mostrar una sèrie d’accions que no encaixen en el menú 
principal de l’aplicació. 
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Premium. En el món de les aplicacions, es refereix a aquelles característiques 
o funcionalitats extra que es poden adquirir mitjançant un pagament puntual o 
una subscripció periòdica. 
 
Programació reactiva. És un paradigma de programació consistent en que els 
canvis que es produeixen a un element font es propaguen a altres elements 
que en depenent provocant una reacció respecte a aquests esdeveniments.  
 
PWA. Acrònim de Progressive Web App, en català aplicació web progressiva. 
Es tracta d’una aplicació web que es dissenya de manera que la presentació 
s’adapta segons el tipus de dispositiu i tracta de semblar-se a una aplicació 
nativa. 
 
Quadrant. Referent als horaris laborals, es tracta d’una taula en que es 
recullen els torns d’un o més empleats per cadascun dels dies de la setmana o 
d’un mes. 
 
Refacció. En enginyeria del programari es refereix al procés mitjançant el qual 
es modifica una part de codi font existent sense canviar el seu comportament. 
Normalment l’objectiu de la refacció és aportar claredat al codi, millorar el 
rendiment o possibilitar l’aprofitament de codi. 
 
Repositori de codi. Es tracta d’un espai físic o virtual en que s’emmagatzema 
el codi d’un projecte i des del que es pot distribuir. 
 
REST. Acrònim de Representational State Transfer, en català transferència 
d’estat amb representació. És un estil d’arquitectura de programari que utilitza 
del protocol de comunicacions web HTTP (Hypertext Transfer Protocol o 
protocol de transferència d’hipertext) que s’utilitza en general per a la creació 
de serveis web i sistemes distribuïts. 
 
SCSS. Acrònim de  Sass CSS. Una sintaxis i format de fitxers que utilitza el 
metallenguatge Sass (Syntactically Awesome Stylesheets), que serveix per 
facilitar la creació d’estils CSS. 
 
Shadowing: És un mètode d’indagació en el disseny centrat en l’usuari que es 
basa en el seguiment i observació d’un o més usuaris mentre realitza les seves 
activitats quotidianes per tractar d’extreure requeriments o funcionalitats que 
potser l’usuari té interioritzats i d’una altra manera no es podrien recollir o 
documentar. 
 
Sketch o esbós. És un dibuix fet a mà que serveix per mostrar de manera 
ràpida una idea que no es considera final. 
 
SOA. Acrònim de Service-Oriented Architectures, en català arquitectures 
orientades a serveis.  
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Sprint. En la metodologia de treball àgil Scrum, un Sprint és una divisió 
temporal d’un projecte que consta de la seva pròpia planificació i dels seus 
objectius, que són objectius parcials del projecte. Normalment la duració del 
Sprint és d’entre una i quatre setmanes. 
 
SQL. Acrònim de Structured Query Language, en català llenguatge de consulta 
estructurada. És un llenguatge per a la gestió de dades emmagatzemades en 
una base de dades relacional. 
 
Stakeholder. Es tracta de qualsevol part interessada o que es pot veure 
afectada en el desenvolupament d’un projecte. 
 
Testing. Procés de realització de proves de programari. 
 
Transpilar. És l’acció de transformar o traduir el codi d’un llenguatge de 
programació a un altre llenguatge amb el mateix nivell d’abstracció. 
 
TypeScript. És un llenguatge de programació desenvolupat i mantingut per 
Microsoft que estén les funcionalitats de JavaScript i ofereix tipus estàtics i una 
validació per tal d’evitar errors en temps d’execució. 
 
UI. Acrònim de User Interface, en català interfície d’usuari. És el mitja amb que 
un usuari es pot comunicar amb una màquina. 
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9. Annexos 
 

9.1 Aplicació de tipus Hola Món 
 
El codi font de l’aplicació es pot trobar al fitxer comprimit tfg-pac1-dfrontera.rar. 
Per a realitzar-la s’han seguit els següents passos, explicats al tutorial de la 
pàgina oficial de Ionic (https://ionicframework.com/docs/angular/your-first-app): 
 
Pas 1: instal·lar Node.js, Visual Studio Code i Android Studio. 
 
Pas 2: instal·lar les eines de Ionic mitjançant la comanda: 
 
 npm install -g @ionic/cli native-run cordova-res 

 
Pas 3: crear l’estructura d’una aplicació per defecte: 
 
 ionic start tfg-pac1 blank --type=angular --capacitor 

 
Pas 4: editar l’arxiu home.page.xhtml per tal de mostrar la cadena “PAC1”: 

 

 
 

https://ionicframework.com/docs/angular/your-first-app
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Pas 5: arrencar l’aplicació web 
 
 ionic serve 

 

 
 
Pas 6: configurar Capacitor per Android 
 

ionic build 
ionic cap add android 
ionic cap sync 

 
Pas 7: desplegar en Android 
 
 ionic cap open android 
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9.2 Instruccions per a la compilació de l’aplicació TurnReturn 
 
Per tal de poder compilar l’aplicació és necessari tenir instal·lades les eines 
Node.js, Ionic i Android Studio. Una vegada instal·lades s’han de seguir les 
passes següents: 
 
Descomprimir la carpeta que conté el codi del projecte. 
Obrir una consola de comandes i situar-se a l’arrel del projecte. 
Executar la comanda npm install per descarregar les dependències del 

projecte. 
 
9.2.1 Arrencar l’aplicació en un navegador web 
 
Per executar l’aplicació en un navegador web s’ha d’executar la comanda ionic 

serve. 

 
9.2.2 Generar un fitxer APK per a Android 
 
Per generar l’APK per a Android s’han d’executar les comandes següents: 
 

ionic build 

ionic cap copy 

 
L’APK es genera al directori android/app/build/outputs/apk/debug. 

 
9.2.3 Desplegar l’aplicació en un emulador o dispositiu Android 
 
Es pot desplegar l’aplicació des d’Android Studio en un emulador que s’hagi 
configurat prèviament o a un dispositiu Android que estigui connectat a 
l’ordinador per USB i amb el mode de depuració USB habilitat. Per obrir el 
projecte amb l’editor d’Android Studio es pot executar la següent ordre: 

 

ionic cap open android 
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9.3 Guia d’usuari de l’aplicació TurnReturn 
 
Per a començar a afegir torns i canvis de torn, és necessari configurar primer 
els calendaris, tipus de torn i companys de treball. La versió de prova de 
l’aplicació carrega algunes dades per defecte per tal de poder començar a 
provar, però a continuació s’explica com gestionar aquesta informació, a més 
de la introducció de torns i canvis de torns. 
 
9.3.1 Pantalla inicial i menú lateral 
 
A la pantalla inicial es mostra el calendari amb els torns i canvis de torns que 
s’hagin introduït. Per defecte es mostra el mes actual, però es pot canviar de 
mes clicant a les fletxes superiors que hi ha al costat del nom del mes. 
 
Clicant al botó amb tres retxes horitzontals de la cantonada superior esquerra 
s’obre el menú contextual de l’aplicació, que té cinc seccions funcionals: inici (la 
pàgina actual), calendaris, torns, companys i canvis. 
 

 

 

 
 



70   

 
9.3.2 Gestió de calendaris 
 
Des del menú contextual es pot obrir la pantalla de gestió de calendaris. Des 
d’aquesta pantalla es poden afegir calendaris nous clicant al botó “afegeix un 
calendari”, o editar o esborrar els existents clicant en el botó d’opcions del 
calendari corresponent (el de tres punts que es troba al costat de cada 
calendari) que obri un menú contextual amb aquestes opcions. 
 
Per crear o editar un calendari és necessari introduir un nom, que no pot estar 
buit ni repetit. 
 

 

 

 

 

 
 



71   

 
9.3.3 Gestió de tipus de torns 
 
La pantalla de gestió de tipus de torns és similar a la de gestió de calendaris i 
també s’obri des del menú lateral. Els tipus de torns també es poden crear, 
editar i eliminar de la mateixa manera que els calendaris. 
 
Al formulari de creació dels tipus de torns és necessari emplenar els següents 
camps: 
 

• Nom del tipus de torn. 

• Inicials que es mostraran al calendari. 

• Hora d’inici del torn. 

• Hora de finalització del torn. 

• Còmput d’hores del torn, que pot ser diferent de les hores reals i es pot 
deixar a cero. 

• Import a cobrar pel tipus de torn, que es pot deixar a cero. 

• Color amb el que es pintarà el torn al calendari, en codi hexadecimal. 

• Calendari o calendaris als que es pot introduir torns d’aquest tipus. 
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9.3.4 Gestió de companys de treball 
 
La pantalla de gestió de companys de treball funciona com les dues anteriors. 
Permet crear, editar i esborrar companys de treball. Per crear o editar un 
company és necessari indicar el seu nom i el calendari o calendaris amb els 
que es poden realitzar canvis de torn. 
 

 

 

 

 

 
 



73   

 
9.3.5 Gestió de canvis de torn 
 
Aquesta pantalla també es s’obri des del menú lateral i permet crear i 
visualitzar els canvis de torn. Els canvis de torn també es poden introduir des 
de la pàgina inicial. 
 
També es poden filtrar els canvis de torn, mitjançant el botó superior amb la 
icona de la lupa, a partir d’una data d’inici, una data de fi, un calendari o un 
company de treball, o qualsevol combinació d’aquests paràmetres. A la part 
inferior d’aquesta pantalla es mostren el número de canvis i el còmput d’hores 
degudes o a deure corresponents al filtre actual i desglossats per tipus de torn. 
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9.3.6 Introducció i esborrament de torns 
 
Per a afegir o esborrar torns s’ha de clicar sobre el botó de la cantonada inferior 
dreta, amb la icona del llapis, de la pantalla inicial. Per a afegir un torn s’ha de 
seleccionar la data, el calendari i el tipus de torn que es vol afegir. Per esborrar-
lo, s’ha d’indicar la data, el calendari i el torn que es vol esborrar. 
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9.3.7 Introducció de canvis de torn 
 
Els canvis de torn es poden afegir tant des de la pàgina inicial, a partir del 
menú contextual que s’obri amb el botó d’edició, com des de la pàgina de 
canvis de torn. Existeixen dos tipus de canvi de torn: es poden donar torns a un 
company de treball o cobrir el torn d’un company. 
 
Per donar un torn a un company de treball és necessari seleccionar el torn que 
es vol donar i per cobrir el torn d’un company s’ha d’introduir el nou torn 
indicant el tipus. Per a tots dos tipus de canvis s’ha de seleccionar el company 
amb el que es fa el canvi, i la data i el calendari corresponents al canvi. 
 

 

 

 
 
 
 

 


