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RESUM 

 HPTonaApp és una aplicació per dispositius mòbils basats en Android dissenyada 

per a la comunicació entre un club o associació esportiva i els seus components, ja siguin 

socis, abonats o aficionats. Aquesta app brinda la possibilitat de que tota aquesta gent que 

en formi part pugui disposar de les últimes novetats dels club, resultats i classificació del 

equips en els seus dispositius mòbils a més de dotar a l’associació d’una eina de 

comunicació i divulgació de les seves activitats. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Com a treball final he volgut desenvolupar una aplicació per a  Android per a la 

comunicació i gestió d'una associació esportiva, concretament una APP per al club Hoquei 

Patins Tona. 

 

L'hoquei Patins Tona és el club d'hoquei del poble de Tona, és un club modest i amb 

la principal aspiració de fomentar i promocionar l'esport de l'hoquei. Aquesta associació 

te com a úniques fonts d'ingressos les aportacions desinteressades d'alguns petits 

patrocinadors del mateix poble i de les quotes que paguen els socis, que alhora, són els 

jugadors dels equips de les diferents categories del club. 

 

La selecció d'aquesta App com a treball de final de carrera ha vingut motivada per un 

tema personal, ja que com a pare d’un dels jugadors del club m’agradaria aportar el meu 

granet de sorra a la tasca que des de fa anys es va portant a terme. 

 

Actualment el club disposa únicament d'una pàgina web per a poder promocionar-se 

i comunicar-se amb els seus socis, depenent en molts casos d'altres mitjans per a fer 

arribar la informació a tothom, és per això, que el dotar d'una app facilitaria a tots els 

membres la vida diària en el club. Per altra banda, la federació catalana de patinatges, 

encarregada d’organitzar les competicions tampoc proporciona facilitats a l’ hora 

d’innovar en un sistema com el que s’està proposant, fet que afegeix la dificultat d’haver 

de començar de zero amb el material de que disposa actualment el club. 

 

2. OBJECTIUS DEL TFC 

L’objectiu principal en l’elaboració d’aquest TFC ha estat aprendre les tècniques per 

la creació d’aplicacions mòbils per a Android, així com la creació d’un projecte en totes 

les seves fases, des dels inicis, amb la planificació fins al final amb el lliurament del 

producte acabat. 

Per altra banda, l’afició general en l’esport i en particular a l’hoquei patins m’ha fet 

encarar aquest projecte cap a una aplicació d’aquest àmbit adaptada, principalment, per 

el club d’hoquei patins Tona, d’on en formo part com a pare d’un dels jugadors.  La 

situació econòmica actual de molts dels club fa que no puguin destinar recursos en les 

noves tecnologies arribant a tenir dificultats, inclòs, per mantenir la pròpia pàgina web. 

El facilitar una eina com aquesta aplicació pot ajudar a la vida diària de l’associació i els 

seus integrants, a més de ser un punt a favor en la capta de nous associats. 

La idea principal era la de crear una app senzilla, fàcil de manejar, que no destinés 

pocs recursos per així poder-la fer corre en la majoria de dispositius sense problemes, i 

que a més, disposes de la informació més rellevant per a convertir-se una eina útil.  

Actualment el club disposa d’una pàgina web desfasada per la manca de manteniment 

i que ha obligat als seus socis a utilitzar altres mitjans de comunicació com ara les xarxes 

socials per poder estar al dia. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.1 Objectius generals del projecte 

 

L’ objectiu general del projecte és poder aprendre i dominar una nova tecnologia com 

es tracta la programació d'aplicacions per Android. 

 

El sistema operatiu Android ha esdevingut en els últims anys el pilar principal de la 

majoria d'enginys mòbils com són les tauletes (tablettes) i els telèfons mòbils de última 

generació (smartphones). La programació d'aplicació per aquest nou sistema operatiu ha 

obert un mercat d'oportunitats que si bé s'ha omplert ràpidament d'una gran competència, 

no deixa d'obrir portes a crear noves invencions, amb l'exigència d'haver d'anar una mica 

més enllà. 

  

Els objectius principals que s'han d’assolir en aquest projecte han de ser:  

  

 Adquirir el domini suficient en la programació d'aplicacions per a Android 

mitjançant Java. 

 Adquirir el domini suficient en l'intercanvi d'informació entre terminals i servidor. 

 Planificar des de l'inici, tota la creació d'una aplicació per posteriorment seguir-lo 

adequadament. 

 Analitzar els requeriments necessaris per poder realitzar qualsevol aplicació amb 

èxit. 

 Analitzar l'estat de mercat així com les aplicacions similars ja existents com a 

competència de la que es vol realitzar (benchmarking), pla de viabilitat. 

 Plantejar els potencials perfils d'usuaris que poden utilitzar l'aplicació per observar 

posteriorment el grau de satisfacció. 

 

3.2 Objectius específics del projecte 

 

La idea principal del projecte és crear una aplicació que serveixi per a la comunicació 

entre els membres del club d'hoquei i la promoció del mateix. 

 

Aquesta aplicació ha de tenir una interfície amigable, fàcil d'utilitzar i amb les 

funcions accessibles ràpidament. Ha de ser fàcil de configurar, molt amena per treballar i 

que no tingui entrebancs per voler automatitzar masses funcions que facin perdre la 

sensació de control a la persona que l'esta utilitzant. També hauria de ser lleugera per al 

sistema i no ocupar masses recursos dels dispositius. 

 

Les funcionalitats descrites són: 

 

 L'idioma de l'aplicació és en Català. 

 L'aplicació treballa comunicant-se amb el servidor que ja te actualment el club i a  

on s’allotja la pàgina web. 

 Hi ha una pàgina inicial amb les últimes notícies referents al club. 

 Es pot seleccionar cada un dels equips del club, aquesta selecció ha de permetre 

poder consultar la foto de la plantilla i els noms dels jugadors.  

 Hi ha un apartat amb el calendari de competició, els resultats de la competició i la 
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classificació per a cada equip del club i cada competició que jugui. 

 Ha de disposar d'un apartat de “taulell” a on es mostrarà una taula amb el pròxim 

partit de tots els equips del club i el seu horari, simulant la taula que el club penjava en el 

taulell d’anuncis. 

 També disposa d’un apartat amb la informació referent al club com ara horaris 

d’entrenaments, adreces de contacte.. 

 

3.3 Millores i ampliacions 

 

Unes altres funcionalitats que es podrien aplicar a títol d'ampliació serien: 

 

 Mostrar els resultats en forma d'avís tant bon punt es produeixin. 

 Poder afegir publicitat com a part de la promoció econòmica el club. 

 Afegir una part de comunicació entre l'App i el club com podria ser mitjançant 

Twitter, Whats'up o Facebook. 

 

4. TECNOLOGIA UTILITZADA 
 

Per poder desenvolupar l'aplicació s'utilitzarà un entorn de desenvolupament 

mitjançant l'IDE Eclipse, concretament Eclipse IDE for Java Developers. Per utilitzar 

aquest IDE s'haurà d'haver instal·lat prèviament el JDK d'Oracle (Java Development Kit). 

Aquest entorn de programació haurà de venir complementat amb el SDK d'Android en la 

seva última versió. Això ens permetrà tant la programació com les possibles proves en un 

entorn virtual. 

 

Sempre que es vol crear una nova aplicació per Android, es recomana no fer-ho sobre 

la última versió existent per no impedir que molts usuaris que no han actualitzat els seus 

terminals puguin també utilitzar la nostra creació, així doncs, s'hauria de fer sobre la 

penúltima versió o anterior. Per seguir una línia la intentarem fer a partir de la base de la 

versió 4. 

 

Fameworks necessaris: 

 

 Activity Manager: Classes per gestionar els cicles de vida de l'aplicació. 

 Content Provider: Interface per compartir dades entre les aplicacions. 

 View System: Elements per construir les interfases d'usuaris. 

 Window Manager: Gestor de finestres basat en la llibreria Surface Manager. 

 Telephony Manager. Gestor per a les interaccions amb el telèfon, s'ha de tenir en 

compte per si quan s’està executant l’aplicació entra una trucada telefònica, per exemple. 

 Android.support.V7: Llibreria per a la gestió del menú lateral de l’aplicació i 

temes de presentació. 

 

Per a les ampliacions i millores: 

 

 Notification Manager: API per poder rebre notificacions. 

 Widget Provider: API per construir i gestionar els widgets. 
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5. ENFOCAMENT I MÈTODE SEGUIT 

 

5.1 Enfocament del projecte 

Des dels inicis s’ha intentat seguir un desenvolupament iteratiu i incremental, 

mitjançant proves parcials totalment funcionals de cara al client.  

Cada apartat nou que s’havia desenvolupat i provat, es feia arribar a una mostra 

aleatòria de gent del club per tal que la pogués manipular i opinar. El fet que els clients 

finals no tinguessin una fita clara marcada del producte acabat i la seva gran acceptació 

ha facilitat molt la tasca en cada iteració havent de fer poques rectificacions i la majoria 

d’elles derivades d’errors en el codi. 

Un cop havent trobat un producte semi acabat, sense errors s’ha començat a 

desenvolupar aquesta memòria. S’ha de tenir en compte que el fet de ser una app que pot 

arribar a un gran ventall de gent de diverses edats pot arribar a presentar un gran catàleg 

d’opcions i millores constants, si bé s’ha intentat tenir un producte el més estàndard 

possible, no és el mateix la demanda d’un jugador de 16 anys del club que la d’una 

persona gran de 67 anys aficionat a l’esport del seu net. 

 

5.2 Cicle de Vida del Projecte  

Per poder realitzar aquest projecte, ho he tingut que fer mitjançant l’ús del 

desenvolupament per cascada que és tracta d’un enfocament on les etapes del projectes 

son rigorosament i on no es pot iniciar una fase sense finalitzar una altre. Així en el meu 

cas, he dividit el projecte en les següents etapes:  

1. Decisió del projecte i abast d’aquest.  

2. Anàlisi Funcional del projecte.  

3. Disseny de la aplicació.  

4. Codificació del programa.  

5. Proves del Sistema.  

6. Verificació d’aquest. 

7. Documentació, empaquetament i lliurament final. 
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6. PLANIFICACIÓ 

6.1 Fases del projecte 

 

Planificació: 

 Lectura inicial i resum d'objectius 

 Identificació de tasques a realitzar 

 Planificació temporal. 

 Elaboració de la documentació PAC 1 

 

Aprenentatge i pràctiques en llenguatge de programació APP. 

Anàlisis i disseny: 

 

 Anàlisis de requisits: 

o Recopilació d'informació i observació de 

mercat. 

o Anàlisis dels perfils d'usuaris i els contexts d'us. 

o Definició requeriments de l'aplicació. 

  

 Disseny: 

o Tasques de l'aplicació. 

o Estructura de la BBDD. 

o Interfícies d'usuari. 

o Funcions sobre els requisits preestablerts. 

 

 Elaboració de la documentació PAC 2 

 

 

 

 

 Implementació i proves: 

o Revisió i correcció d'errors en el disseny. 

o Interfícies d'usuari. 

o Tasques preestablertes. 

o BBDD. 

o Proves aplicació. 

 

 Elaboració de la documentació PAC 3. 

 

 

 Lliurament final: 

o Elaboració de documentació (memòria). 

o Elaboració presentació virtual. 

o Revisió i lliurament documentació. 

 

 

  

 
PAC 2 

 
PAC 3 

 Lliurament 

final 

final 

 
PAC 1 
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6.2 Dates clau 

 

TITUL: CONTINGUT: INICI: LLIURAMENT: 

PAC 1 Pla de treballa 27/02/14 12/03/14 

PAC 2 Anàlisis funcional, disseny tècnic i primeres proves 13/03/14 23/04/14 

PAC 3 Implementació i proves 17/04/14 21/05/14 

TFC FINAL Lliurament final aplicació, memòria i presentació 22/05/14 11/06/14 

DEBAT debat final 23/06/14 27/06/14 

 

6.3 Dedicació 

 

Hem de partir de que per realitzar tot el projecte hem disposat aproximadament de 16 

setmanes. La dedicació mitjana per setmana pot ser d'unes 15 hores, comptat a la baixa, 

per tant disposem de com a mínim 240 hores. 
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6.4 Diagrama de Gannt 

 

gràfic 1, diagrama de Gantt 
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7. PRODUCTES OBTINGUTS 

 
Com a resultat del projecte hem obtingut els següents productes: 

 

- Aplicació HPTonaAPP en format APK1 per a poder ser instal·lada en els dispositius 

mòbils, compatible a partir de la versió 14. 

- Codi font de l’aplicació amb JAVA+XML. 

- Codi font Service PHP + BBDD SQL. 

- Memòria del projecte en format .pdf. 

- Presentació multimèdia de l’aplicació. 

 

8. RISCOS DEL PROJECTE 

8.1 Valoració de riscos 

CODI DESCRIPCIÓ PROBABILITAT IMPACTE 

01 Desconeixement del sistema Android Alta Molt alt 

 

02 Incompliment de la planificació Mitja Alt 

03 Canvis en els requisits Baixa Mitja 

04 Expectatives poc realistes Mitja Alt. 

 

8.2 Mesures 

Codi 01: Cerca d’informació i aprenentatge previ a la anàlisis de requisits. Preveure en la mateixa 

planificació temps per a evolucionar en els coneixements sobre aquests sistema. 

Codi 02: Crear planificacions al màxim de realistes comptant a la baixa les hores de disponibilitat i a 

l’alça les hores necessàries. Controlar periòdicament el compliment de la planificació per mirar 

d’aturar qualsevol mínima desviació. 

Codi 03: Analitzar qualsevol canvi en els requisits i la repercussió que això pot significar en 

l’execució del projecte, negar-se a qualsevol canvi que ens pugi provocar un gran desviació i despesa. 

Codi 04: Ser conscient dels propis coneixements i recursos a la hora de crear les expectatives, 

rebaixant qualsevol símptoma d’eufòria analitzant les mesures a prendre per poder complir amb els 

requisits. 

9. ANALISI 

9.1 Recopilació d'informació 

  

La recopilació d'informació començarà buscar i analitzar les aplicacions similars que es poden trobar 

a dia d'avui en el mercat. 

 

                                                           
1 (Aplication Package File) format d’arxiu per a poder ser instal·lat en sistemes Android. 
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Aquesta aplicació serà dissenyada, específicament, per utilitzar-la en telèfons mòbils d'última 

generació, no hi ha cap inconvenient per fer la instal·lació en dispositius més grans com ara les 

tauletes, tenint en compte que la proporció dels elements ens la pantalla no sempre serà proporcionada 

al seu espai. 

 

Com que la idea de l'aplicació és crear una eina d'utilitat per a la major part dels components del club, 

s'ha de posar especial èmfasis en l'anàlisi dels diferents tipus d'usuari, així com de les necessitats 

generals i especifiques que cada una espera d'aquesta aplicació. Per tant, s'ha de potenciar la presa de 

requisits i la interacció que tindran els usuaris finals en les etapes de disseny i proves. A més, s'ha de 

tenir en compte que el club ja disposa d'una pàgina web utilitzada per els seus membre i que, per tant, 

la informació subministrada per l'app no s'hauria d'allunyar gaire de la presentada per la web. 

 

Les diferents funcionalitats de la que hauria de disposar l'aplicació i que haurien de ser seleccionades 

en un menú lateral són: 

 

- Plantilles: Ha de mostrar un submenú amb tots els equips que te el club, en seleccionar un 

equip ha de mostrar una foto de la plantilla amb un llistat amb els noms dels jugador. 

 

 

gràfic 2, exemple plantilla 

 

- Calendari de competició: Ha de mostrar dues llistes desplegables, en la primera s'haurà de 

seleccionar un dels equips que te el club, en la segona, es mostrarà les diferents 

competicions que juga l'equip i se n'haurà de seleccionar una, un cop triada la competició 

es mostrarà una llista amb els partits d'aquella competició juntament amb la data i horari 

del partit. 
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gràfic 3, exemple calendari competició 

 

 

 

- Resultats de la jornada per competició: Ha de mostrar, novament, la llista desplegable amb els 

equips del club i una segona llista amb la data de cada jornada, per defecte marcarà l'actual, un 

cop seleccionada la data, mostrarà els resultats de equips que juguen la competició. 

 

 

gràfic 4, exemple resultats competició 

   

- Classificacions: Es tornarà a mostrar les dues llistes desplegables dels equips dels club i 

de les competicions que juga l'equip, un cop seleccionades les dues opcions es mostrarà la 

classificació actual, amb la opció de passar la data per veure les diferents classificacions 

de cada jornada. 
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gràfic 5, Exemple taula classificació competició 

 

- Noticies: En seleccionar la opció de noticies es mostrarà un llistat amb les noticies del 

club, llistat que permetrà seleccionar cada una de les noticies per ampliar. 

 

 

- Partits setmanals: Aquesta secció permetrà veure dues taules diferents, la primera mostrarà 

els horaris dels partits de la setmana actual que els equips del club jugaran com a local, en 

la segona es mostrarà els horaris dels partits de la setmana actual que els equips del club 

jugaran com a visitants. 

 

- Informació del club: Aquesta opció mostrarà la informació més rellevant del club durant 

la temporada , com per exemple l'adreça del pavelló, nom del president, telèfons de 

contacte, horaris d'entrenaments, distribució dels vestidors... 

 

 
- Patrocinadors: Tot i que aquest opció no es contempla en la part actual del projecte, es 

deixarà lloc per als patrocinadors a on s'hauria de mostrar els logos amb el nom. 

(ampliació). 
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9.2 Benchmarking 

9.2.1 App similars al mercat. 

 

 Nom: 

C.P. Manlleu 

 

Actualització: 

27/12/2013 

Entitat: 

Club Pati Manlleu 

Requeriments: 

Android 2.2 i posterior 

Desenvolupador 

Classificació del contingut: 

Nivell de maduresa baix 
Web: 

http://www.digiteix.com 
E-mail: 

info@digiteix.com 

 

 Nom: 

Deportivo Alaves 

 

Actualització: 

10/09/2013 

Entitat: 

Club de futbol Deportivo Alaves 

Requeriments: 

Android 1.6 i posteriors 

Desenvolupador 

Classificació del contingut: 

Per a tothom 
Web: 

https://twitter.com/KonexOne 
E-mail: 

konexapps@gmail.com 

 

 Nom: 

Alcobendas Futsal 

 

Actualització: 

19/07/2012 

Entitat: 

Club Deportivo Alcobendas Futsal 

Requeriments: 

Android 2.1 i posteriors 

Desenvolupador 

Classificació del contingut: 

Per a tothom 
Web: 

http://www.futsal.com 
E-mail: 

mmoraga53@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:info@digiteix.com
mailto:mmoraga53@gmail.com
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9.2.2 Comparativa 

 

 C
.P

. M
A

N
LL

EU
 

D
EP

O
R

TI
V

O
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V

ÉS
 

A
LC

O
B

EN
D

A
S 

FU
TS

A
L 

preu versió pagament € NO NO NO 

        

noticies del club SI SI SI 

plantilles  SI NO SI 

resultats competicions SI SI SI 

classificació competicions SI SI SI 

calendari competicions NO SI SI 

        

horari partits setmanals NO NO NO 

notificació resultats SI NO SI 

informació del club SI SI SI 

ajuda NO NO NO 

        

xarxes socials NO SI SI 

partits en directe SI NO SI 
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”C. P. Manlleu”: 

 

FORTALESES DEBILITATS 

1. La interfície és intuïtiva i simple. 

2. Gràficament esta molt desenvolupada, 

mostrant els escuts de la majoria d'equips 

de les competicions. 

 

1. No es massa configurable. 

2. La selecció de les competicions dels 

equips no és simple. 

3. La informació referent al club és molt 

pobre. 

 

-”Deportivo Alaves”: 

 

FORTALESES DEBILITATS 

1. La interfície és molt simple. 

2. La informació del club és extensa i ben 

distribuïda. 

3. Permet ampliar les noticies amb enllaços 

a pàgines web. 

4. Accés a xarxes socials. 

 

 

1. Només apareix el primer equip del club. 

2. La interfícies no es molt atractiva 

gràficament. 

3. Utilitza menús en pantalla “antipartner”. 

 

- “Alcobendas Futsal”: 

 

FORTALESES DEBILITATS 

1. Te informació de totes les categories del 

club. 

2. Te vídeos promocionals i Hemeroteca. 

 

1. La interfícies és molt poc intuïtiva. 

2. No te informació de les plantilles dels 

equips. 

3. Gràficament és molt pobre i 

“antipartner”. 
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10 Perfils d'usuaris 
10.1 Perfils d’usuari 

 

Es definiran tres perfils diferenciats com a representatius de la majoria de potencials usuaris de 

l'aplicació. 

 

Els perfils seleccionats corresponen a persones pròximes a l'entorn, aficionades a l'esport de l'hoquei 

i que tenen algun lligam amb el club d'hoquei. 

 

  USUARI 1 USUARI 2 USUARI 3 

EDAT 14 34 43 

SEXE Home Home Dona 

LLIGAM AMB EL CLUB Jugador Pare/Delegat Mare 

ANYS EN EL CLUB 10 3 10 

INTERESS EN L'APP 

Molta, vol seguir tant els 

resultats de seu equip, com 

dels altres equips del club, 

també vol veure les 

classificacions 

Molta, vol estar al dia de tot 

referent al club, també vol 

seguir els resultats i 

classificacions dels equips 

Poca, únicament vol saber a 

on i quina hora juga el seu 

fill el cap de setmana per 

poder-se organitzar. 

EXPERIÈNCIA NOVES 

TECNOLOGIES 
Nivell d'expert Usuari avançat. Usuari novell. 

DESCRIPCIÓ 

Jugador del club, utilitza 

molt l'smartphone per 

comunicar-se a través de 

les xarxes socials. També 

per navegar per Internet 

Pare de jugador involucrat 

en el club, utilitza el telèfon 

mòbil per treballar, enviar e-

mails i navegar per Internet, 

en menys mesura les xarxes 

socials. 

Mare de jugador, no te massa 

experiència en les noves 

tecnologies, només utilitza el 

mòbil per realitzar trucades, 

no fa servi mai ni xarxes 

socials ni e-mail. Navega per 

Internet d'una manera molt 

esporàdica. 
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10.2 Anàlisi de tasques 

10.2.1 Anàlisi de tasques usuari 1. 

 

USUARI 1 

Plantilles Esporàdicament i sobretot a principi de temporada per veure quins jugadors 

formen els equips del club. 

Calendari de 

competicions 

Habitualment, sobretot a finals de setmana per saber a on juguen i a quina hora. 

Resultats de la 

jornada 

Habitualment, vol veure tots els resultats dels equips de la seva categoria, també 

li interessa saber que han fet els equips de les altres categories del club. 

Classificacions Habitualment, desprès de mirar els resultats consulta la classificació, tant de la 

seva categoria com de les altres. 

Noticies Esporàdicament, creu que ja s’assabenta de tot el que passa quan va a entrenar 

entre setmana. 

Partits setmanals Habitualment, així pot confirmar tant l'horari del seu partit com dels altres, per 

si pot anar a veure'n algun. 

Informació del 

club 

Quasi bé mai, ja sap el que necessita del club. 

Ajuda Mai, esta acostumat a treballar amb app's i per tant no la necessita. 

 

10.2.2 Anàlisi de tasques usuari 2. 

 

USUARI 2 

Plantilles Esporàdicament i sobretot a principi de temporada per veure quins jugadors 

formen els equips del club. 

Calendari de 

competicions 

Habitualment, sobretot a finals de setmana per saber a on juga el seu fill i a 

quina hora. 

Resultats de la 

jornada 

Habitualment, vol veure tots els resultats dels equips de la seva categoria, també 

li interessa saber que han fet els equips de les altres categories del club. 

Classificacions Habitualment, desprès de mirar els resultats consulta la classificació, tant de la 

seva categoria com de les altres. 

Noticies Habitualment, vol estar al corrent de tot el que fa referència al club, que a més 

hi col·labora. 

Partits setmanals Habitualment, així pot confirmar tant l'horari del partit del seu fill i avisar si veu 

algun error. 

Informació del 

club 

Esporàdicament, quan va amb l'equip del seu fill a vegades necessita consultar 

alguna cosa referent al club. 

Ajuda Esporàdicament, tot i que sap utilitzar app's alguna vegada li apareix algun 

dubte que ha de consultar. 
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10.2.3 Anàlisi de tasques usuari 3. 

 

USUARI 3 

Plantilles Esporàdicament i sobretot a principi de temporada per veure quins jugadors 

formen els equips del club. 

Calendari de 

competicions 

Quasi bé mai. 

Resultats de la 

jornada 

Quasi bé mai. No li interessa l'hoquei. 

Classificacions Quasi bé mai. 

Noticies Quasi bé mai, si hi ha alguna cosa que ha de saber ja li diu el seu fill. 

Partits setmanals Habitualment, així pot saber l'horari del partit del seu fill per organitzar el cap 

de setmana. 

Informació del 

club 

Quasi bé mai. 

Ajuda Esporàdicament, quan vol consultar alguna altra cosa fora de l'habitual. 

 

 

10.3 Conclusions dels perfils d’usuari 
  

 L'edat i l'afició a aquest esport marquen el llindar d'utilització d'aquesta aplicació. Per una 

banda el fet d'haver quedat fora de la generació TIC aparta la necessitat de tenir una eina com aquesta, 

i per l'altra, l'afició en l'esport en general i l'hoquei en particular determina la motivació per a utilitzar 

i treure'n el màxim de profit d'aquesta App. 

 

 Un altre del fet que valoren molt els futurs usuaris és que l'aplicació faciliti la gestió i 

organització del seu temps, tenint en compte que la pràctica d'aquest esport implica tenir els caps de 

setmana ocupats amb la competició, fa que tots els perfils controlats recalquin la necessitat de poder 

controlar els calendaris de les competicions amb els seus corresponents horaris en un futur immediat. 

 

 Pel que s'ha pogut concloure, els usuaris entenen la futura aplicació com a una eina 

d'interactuar entre ells i el club, considerant que no ha de promoure les activitats de l'associació ni 

l'adquisició de nous integrants, sinó que ha de  facilitar el dia a dia dels que ja en formen part. 

 

11 DISSENY CONCEPTUAL 
 

11.1 Requeriments de l'aplicació 
 

Requeriment 0:  L'aplicació ha de permetre consultar les últimes noticies referents 

al club. 

 

Requeriment 1: Ha de permetre consultar els resultats de tots els equips del club, 

classificats segons categories, així com la dels equips de la mateixa competició, 
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tant en la jornada present com en les anterior. 

 

Requeriment 2: Ha de permetre consultar la classificació de tots els equips del club 

ordenats per categories. 

 

Requeriment 3: Ha de permetre consultar els calendaris de les competicions que 

estan jugant els equips del club ordenats per categories. 

 

Requeriment 4: L'aplicació ha de mostrar una taula amb els horaris que els equips 

del club tenen assignats en la pròxima jornada. 

 

Requeriment 5:  Ha de contenir un apartat amb les plantilles dels equips, compostes 

per la fotografia i la llista de jugadors, ordenats per categories i actualitzats per 

temporada. 

 

Requeriment 6: Ha de tenir un apartat amb la informació corresponent al club, tal 

com adreça del pavelló, telèfon de contacte, composició junta directiva i horaris. 

 

Requeriment 7: L'APP ha de disposar d'ajuda, que faciliti la seva utilització per 

part dels usuaris. 

Requeriment 11: L'APP ha de rebre notificacions quan s'introdueixi un resultat 

d'algun dels equips del club, així com quan s'actualitzin els horaris dels partits del 

cap de setmana. 

 

Requeriment 12: La interfície gràfica ha de ser amigable, amena i intuïtiva, 

dissenyada per a pantalles de petit format com són les dels telèfons intel·ligents. 

 

11.2 Escenaris d'ús 

 

11.2.1 Escenari 1: Veure notícies del club. 

 

 Perfil d'usuari: Usuari 1 i 2. 

 

 Context: Casa de l'usuari, a principi de setmana al vespre. 

 

 Objectiu: Veure les últimes noticies referents al club. 

 

 Tasques: 

1. Obrir l'aplicació. 

2. L’aplicació mostra com a pàgina inicial les noticies del club. 

3. Tancar l'aplicació un cop finalitzat. 

 

Necessitat d'informació: L'usuari vol esta informat sobre les últimes novetats del club, com 

ara resultats més destacats al cap de setmana i noticies sobre actes i integrants del mateix club. 

 

 Funcionalitats necessàries: Connexió a Internet. 
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Com fa les tasques? Probablement assentat al sofà o estirat al llit abans d'anar a dormir, mirant 

la televisió. 

 

11.2.2 escenari 2: Veure plantilles. 

 

 Perfil d'usuari: Usuari 3. 

 

 Context: Qualsevol tarda, en una terrassa reunida amb les amigues. 

 

 Objectiu: Ensenyar la fotografia de l'equip del seu fill 

 

 Tasques: 

1. Obrir l'aplicació. 

2. Selecciona “veure plantilles” del menú lateral. 

3. Tria l'equip del seu fill de la llista desplegable. 

4. L'aplicació mostra la fotografia de l'equip amb la llista de noms. 

5. L'usuari tanca l'aplicació un cop finalitzat. 

 

 Necessitat d'informació: L'usuari vol mostrar la fotografia de l'equip del seu fill. 

 

 Funcionalitats necessàries: Connexió a Internet. 

 

 Com fa les tasques? Probablement assentades passant la tarda amb un cafe. 

 

11.2.3 escenari 3: Veure classificació. 

 

 Perfil d'usuari: Usuari 1 i 2. 

 

 Context: En un pavelló abans de jugar un partit. 

 

 Objectiu: Veure la classificació de la competició que juga el seu equip i de l'equip contrari. 

 

 Tasques: 

1. Obrir l'aplicació. 

2. Selecciona l'opció “equip/competició” del menú lateral. 

3. Selecciona l'equip i la competició de la llista. 

4. L’aplicació mostra la classificació dels equips en la competició 

seleccionada. 

5. L'usuari tanca l'aplicació un cop finalitzat o tria una altra tasca. 

 

Necessitat d'informació: L'usuari vol saber com es troba l'equip al que s'ha de confrontar en 

el proper partit. 

 

 Funcionalitats necessàries: Connexió a Internet mobil o wifi gratuït del mateix pavelló. 

 

Com fa les tasques? Assentat a la grada, mentre espera entrar al vestuari o en el mateix vestuari 

abans de sortir a jugar. 
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11.2.4 escenari 4: Veure resultats. 

 

 Perfil d'usuari: Usuari 1 i 2. 

 

 Context: El dia desprès del partit, des de casa. 

 

 Objectiu: Veure els resultats dels equips de la seva competició. 

 

 Tasques: 

1. Obrir l'aplicació. 

2. Selecciona l'opció “equip/competició” del menú lateral. 

3. Selecciona l'equip i la competició de la llista. 

4. L’aplicació mostra la classificació dels equips en la competició 

seleccionada. 

5. L'usuari prem el botó de resultats/calendari. 

6. L’aplicació mostra els resultats de la última jornada disputada. 

7. L’usuari pot seleccionar la jornada següent o precedent mitjançant els 

botons de navegació, pot tancar l’aplicació o pot seleccionar una altra opció 

del menú lateral. 

 

 

Necessitat d'informació: L'usuari vol saber quins resultats s'han produït en la seva competició. 

 

 Funcionalitats necessàries: Connexió a Internet. 

 

Com fa les tasques? Assentat al sofà, abans o desprès de sopar, possiblement amb la família 

per poder-ho comentar. 

 

11.2.5 escenari 5: Veure partits setmanals. 

 

 Perfil d'usuari: Usuari 3. 

 

 Context: A casa, el dijous abans.. 

 

 Objectiu: Veure a quina hora juga el seu fill el proper cap de setmana. 

 

 Tasques: 

1. Obrir l'aplicació. 

2. Selecciona l'opció “partits setmanals” del menú lateral. 

3. L'aplicació mostra la taula dels partits. 

4. L'usuari tanca l'aplicació un cop finalitzat o tria una altra tasca. 

 

Necessitat d'informació: L'usuari vol saber quina hora juga el seu fill el proper cap de setmana 

per poder planificar alguna sortida. 

 

 Funcionalitats necessàries: Connexió a Internet. 
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 Com fa les tasques? Possiblement a casa, assentat davant la televisió. 

 

11.2.6 escenari 6: Veure la informació del club. 

 

 Perfil d'usuari: Usuari 1 i 2. 

 

Context: A fora, a punt de disputar un partit o després de fer-ho per proporcionar l’adreça del 

pavelló al delegat de l’equip contrari. 

 

 Objectiu: Veure la informació referent al club. 

 

 Tasques: 

1. Obrir l'aplicació. 

2. Seleccionar Infoclub del menú lateral. 

3. L’aplicació mostra la informació demanada. 

4. Tancar l'aplicació un cop finalitzat o seleccionar una altra opció del menú. 

 

Necessitat d'informació: L'usuari te la necessitat de saber alguna informació referent al club 

de caràcter fixe, com ara l’adreça del pavelló, els horaris d’entrenaments, la composició de la 

junta directiva. 

 

 Funcionalitats necessàries: Connexió a Internet. 

 

Com fa les tasques? Probablement dret en algun pavelló o al carrer. 

 

 

11.3 Flux d'interacció. 

 

 

 

gràfic 6, flux d'interacció 
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11.4 Casos d'ús 

11.4.1 Diagrama de casos d'ús. 

 
 

 

gràfic 7, casos d'ús 
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11.4.2 Actors 

11.4.2.1 AC01 Usuari. 

 

ACTOR Usuari AC01 

DESCRIPCIÓ Usuari de l'aplicació relacionat amb el club. 

CARÀCTERISTIQUES Persona que utilitza l'aplicació per estar informat sobre l'entitat. 

RELACIONS cap 

REFERÈNCIES Amb tots els casos d'us. 

 

11.4.3 Casos d'ús 

11.4.3.1 CU01 Veure les noticies. 

 

CODI CU01 

NOM Veure noticies 

DESCRIPCIÓ Permet a l'usuari les noticies del club, a més és la pàgina inicial. 

ACTORS Usuari (AC01) 

PRECONDICIÓ Usuari de l'aplicació que hi accedeix. 

FLUX NORMAL a) L'usuari obre l'aplicació i es mostren les noticies. 

FLUX ALTERNATIU En cas que l'usurari vulgui realitzar una altra acció: 

a) L'usuari obre el menú i selecciona una altra opció. 

b) L'aplicació obre el cas d'ús corresponent a la selecció. 

 

Ens cas que l'usuari no vulgui continuar dintre l'aplicació: 

a) L'usuari tanca l'aplicació. 

 

POSTCONDICIÓ L'usuari veu les noticies referents al club. 
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11.4.3.2 CU02 Veure classificació. 

 

CODI CU02 

NOM Veure classificació. 

DESCRIPCIÓ Permet a l'usuari veure la classificació d'un determinat equip en una de les 

competicions que juga ho ha jugat. 

ACTORS Usuari (AC01) 

“INCLUDE” a) CU04 Seleccionar Equip/competició. 

PRECONDICIÓ L'usuari ha seleccionat un equip i una competició. 

FLUX NORMAL a) L'usuari ha seleccionat del menú l'opció d'equip/competició. 

b) El dispositiu mostra una llista desplegable dels equips que te el 

club i les composicions que juguen. 

c) L'usuari selecciona l'equip i competició del qual vol veure la 

classificació. 

d) L'aplicació mostra la classificació dels equips de la competició en 

actual. 

FLUX ALTERNATIU L'usuari vol tornar a la pàgina anterior: 

a) L'app torna a la pàgina principal de noticies. 

 

L'usuari vol tancar l'app: 

a) L'app es tanca. 

 

L’usuari selecciona una altra opció del menú: 

a) L’app obre la opció seleccionada. 

POSTCONDICIÓ L'usuari pot veure la classificació d'un equip en una competició. 
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11.4.3.3 CU03 Veure resultats i calendari. 

 

CODI CU03 

NOM Veure resultats i calendari 

DESCRIPCIÓ Permet a l'usuari veure els resultats i calendari pendent d'una de les 

competicions que juga un equip del club. 

ACTORS Usuari (AC01) 

“INCLUDE” a) CU04 Seleccionar competició. 

PRECONDICIÓ L'usuari ha seleccionat un equip i una competició. 

FLUX NORMAL a) L'usuari ha seleccionat del menú l'opció d'equip/competició. 

b) El dispositiu mostra una llista desplegable dels equips i 

competicions del club. 

c) L'usuari selecciona l'equip i competició. del qual vol veure'n els 

resultats. 

d) L'aplicació mostra els resultats de la competició en la última data 

d'actualització. 

e) L'usuari pot seleccionar una altra data per veure els resultats 

anteriors o calendari posterior. 

FLUX ALTERNATIU L'usuari vol tornar a la pàgina anterior: 

a) L'app torna a la pàgina anterior. 

 

L'usuari vol tancar l'app: 

a) L'app es tanca. 

 

  a)L’usuari selecciona una altra opció del menú: 

L’app obre la opció seleccionada 

 

POSTCONDICIÓ L'usuari pot veure els resultats de les competicions dels equips. 
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2.4.3.4 CU04 Seleccionar equip/competició. 

 

CODI CU04 

NOM Seleccionar equip/competició. 

DESCRIPCIÓ Permet a l'usuari seleccionar un equip i una competició associada a l’equip 

d’una llista. 

ACTORS Usuari (AC01) 

“INCLUDE” a) CU02 Veure classificació. 

b) CU03 Veure resultats/calendari 

PRECONDICIÓ L'usuari vol veure informació referent a una de les competicions d'un dels 

equips, prèviament ha seleccionat un dels cassos d'us CU02, CU03. 

FLUX NORMAL a) L'usuari ha seleccionat un dels cassos d'us que inclou la tria 

d’equip i competició. 

b) L'aplicació mostra la llista d'equips del club i les competicions que 

juguen. 

c) L'usuari selecciona una opció. 

d) L'aplicació mostra la opció seleccionada. 

FLUX ALTERNATIU En cas que l'usuari cancel·li l'opció: 

a) L'aplicació salta a la pantalla anterior o surt. 

POSTCONDICIÓ L'usuari ha seleccionat un del equips i la competició associada. 

 

2.4.3.5 CU05 Veure plantilles. 

 

CODI CU05 

NOM Veure plantilles 

DESCRIPCIÓ Permet a l'usuari poder veure la fotografia i la llista d’integrants d'un dels 

equips del club. 

ACTORS Usuari (AC01) 

“INCLUDE” a) CU06 Seleccionar equip. 

PRECONDICIÓ L'usuari vol veure la fotografia i la plantilla d'un dels equips del club 

FLUX NORMAL a) L'usuari selecciona la opció de veure plantilles del menú. 

b) L'aplicació mostra la llista d'equips del club. 

c) L'usuari selecciona l'equip del que en vol veure la informació. 

d) L'aplicació li mostra la fotografia i la llista de jugadors. 

FLUX ALTERNATIU En cas que l'usuari cancel·li l'opció: 

a) L'aplicació salta a la pantalla anterior o surt. 

En cas que l’usuari seleccioni una altra opció. 

a)  L’aplicació obrirà el cas d’ús corresponent. 

POSTCONDICIÓ L'usuari ha vist la fotografia i la llista de jugadors. 
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2.4.3.7 CU07 Partits setmanals. 

 

CODI CU07 

NOM Partits setmanals 

DESCRIPCIÓ Permet als usuaris veure els partits setmanals dels equips del club, tan de 

locals com de visitants, així com informació relativa al partit (localitat, 

hora). 

ACTORS Usuari (AC01) 

PRECONDICIÓ L'usuari vol saber a on i quan es juguen els propers partits de les 

competicions dels equips del club. 

FLUX NORMAL a) L'usuari selecciona la opció de partits setmanals del menú lateral. 

b) L'aplicació mostra una taula amb els partits del equips del club 

durant la setmana i la informació relacionada. 

FLUX ALTERNATIU En cas que l'usuari cancel·li l'opció: 

a) L'aplicació salta a la pantalla anterior o surt. 

POSTCONDICIÓ L'usuari ha pogut veure els partits i resultats dels equips dels grup en el 

cap de setmana actual. 

 

2.4.3.8 CU8 Info club. 

 

CODI CU08 

NOM Info club 

DESCRIPCIÓ Permet als usuaris veure la informació relativa del club. 

ACTORS Usuari (AC01) 

PRECONDICIÓ L'usuari vol veure la informació relativa al club. 

FLUX NORMAL a) L'usuari selecciona la opció de infoClub del menú. 

b) L'aplicació mostra la informació del club. 

FLUX ALTERNATIU En cas que l'usuari cancel·li l'opció: 

a) L'aplicació salta a la pantalla anterior o surt. 

POSTCONDICIÓ S'ha consultat la informació del club. 
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2.4.3.09 CU09 Info patrocini (opcional). 

 

CODI CU09 

NOM Info patrocini. 

DESCRIPCIÓ Permet als usuaris veure la informació relativa als patrocinadors. 

ACTORS Usuari (AC01) 

PRECONDICIÓ L'usuari vol veure la informació relativa als patrocinadors. 

FLUX NORMAL a) L'usuari selecciona la opció de info patrocini del menú. 

b) L'aplicació mostra la informació dels patrocinadors. 

FLUX ALTERNATIU En cas que l'usuari cancel·li l'opció: 

a) L'aplicació salta a la pantalla anterior o surt. 

POSTCONDICIÓ S'ha consultat la informació dels patrocinadors. 

 

12. PROTOTIPATGE 
 

12.1 Prototips de baix nivell (Sketches) 

Per fer els sketches he utilitzat les plantilles Tapline de Pixle. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
gràfic 8, prototip baix nivell CU01 i CU02 
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gràfic 9, prototip baix nivell Menú lateral 
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 gràfic 10, prototip baix nivell CU03, CU04 i CU05 
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gràfic 11prototip baix nivell CU06, CU07, CU08 i CU09 
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gràfic 12 prototip baix nivell CU10 i CU11 
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12.2 Prototips d'alt nivell 

 

 Els prototips d'alt nivell s'han realitzat amb el software Evolus Pencil en la seva versió gratuïta. 

 

12.2.1 CU01 

NOM: Noticies 

CAS D’ÚS: CU01 

DESCRIPCIÓ: Permet veure una llista i descripció de les últimes noticies referents al club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gràfic 13prototip alt nivell CU01 
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12.2.2 CU02, CU03 

 

NOM: Classificació, resultats i calendari. 

CAS D’ÚS: CU02 i CU03 

DESCRIPCIÓ: Permet veure la classificació, els resultat i el calendari pendent d’una competició 

associada a un equip. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gràfic 14 prototip alt nivell CU02 gràfic 15 prototip alt nivell CU03 
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12.2.3 CU04 

NOM: Seleccionar equip/competició. 

CAS D’ÚS: CU04 

DESCRIPCIÓ: Permet seleccionar d’una llista un equip del club i una competició 

associada. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.4 CU05 

NOM: Plantilla 

CAS D’ÚS: CU05 

DESCRIPCIÓ: Permet veure la plantilla amb la fotografia i la llista de jugadors d’un 

equip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gràfic 16 prototip alt nivell CU04 

gràfic 17prototip alt nivell CU05 
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gràfic 19 prototip alt nivell CU07 

12.2.5 CU06 

NOM: Seleccionar equip 

CAS D’ÚS: CU06 

DESCRIPCIÓ: Permet seleccionar d’una llista un equip del club per veure’n la plantilla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

12.2.6 CU07 

NOM: Noticies 

CAS D’ÚS: CU07 

DESCRIPCIÓ: Permet veure una llista i descripció de les últimes noticies referents al club. 

 

 

  

gràfic 18 prototip alt nivell CU06 
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12.2.7 CU08, CU09 

NOM: InfoClub. 

CAS D’ÚS: CU08 

DESCRIPCIÓ: Mostra la informació, de caràcter fixe, referent al club tal com horaris 

d’entrenaments, composició de junta... 

 

NOM: InfoPatrocini 

CAS D’ÚS: CU09 

DESCRIPCIÓ: Mostra els patrocinadors que te el club (opcional). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
gràfic 20 prototip alt nivell CU08 gràfic 21 prototip alt nivell CU09 
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12.2.8 Menú lateral 

NOM: Menú lateral (SlidingMenu) 

CAS D’ÚS: CU10 

DESCRIPCIÓ: Obre el menú lateral per seleccionar opcions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gràfic 22 prototip alt nivell CU10 



TFC:HPTonaAPP 
  Aplicacions mòbils per Android 
   
   

Jordi Benet Vila 
Consultor: Joan Vicent Orenga  Pàgina 45 de 74 
  

13. DISSENY TÈCNIC 

 
 En aquest apartat s’especificarà les característiques més importants pel que fa al 

disseny tècnic del projecte i aquells detalls més significatius que s’han establert en el 

moment d’implementar les estructures de dades. 

 

13.1 Servidor 

 

 Inicialment es va voler utilitzar un servidor Cloud per allotjar part de l’aplicació i 

que aquest, gestiones les dades recollides de la pàgina web de la federació catalana de 

patinatge (www.fecapa.cat). Per part dels serveis informàtics de la federació no hi va 

haver cap mena de pre-disposició en facilitar els enllaços per utilitzar les dades, per tant, 

és va haver de desestimar aquesta via per obtenir la informació. Per altra banda, en 

plantejar la utilització d’un servidor allotjat en el núvol no va interessar als responsables 

del club, al·legant una despesa afegida i la manca de confiança en un sistema no tangible 

per la seva part, creient més oportú aprofitar el propi servidor del club a on ja hi ha 

allotjada la web, tenint en compte que en un futur la web i l’app hauran d’estar enllaçades. 

 

 La solució tècnica que es va optar va ser la de muntar un ordinador privat per 

allotjar un servidor Apache, juntament amb una interfície Joomla per poder donar una 

cara al servidor, una base de dades SQL i intèrpret PHP amb el PHPMYAdmin. Aquest 

servidor, abans de iniciar la pròxima temporada, cedirà l’estructura i les dades al servidor 

del club. 

 

 Per poder tenir el servidor online s’ha creat un compte NO IP ZAPTO.ORG gratuït 

i s’ha instal·lat un sistema de noms DNS, també gratuït, mitjançant NOIP DUC2. 

 

13.2 Tecnologia d’intercomunicació servidor - client 

 

 La intercomunicació entre servidor i aplicació es farà mitjançant REST, 

concretament amb un tractament de dades interpretades per el formant JSON. En el 

mateix servidor s’han creat diversos serveis que son els enllaços entre l’APP i la base de 

dades fent a la hora la funció de consulta en SQL i de codificació en JSON. 

 

 

13.3 Navigation Drawer 

 

 La navegació a través de les diferents pantalles es porta a terme, en la major part, 

mitjançant el Navigation Drawer, tal i com ja fa temps que recomana Google. D’aquesta 

manera sempre es te disponible el menú per navegar sense que interfereixi en les pròpies 

pantalles, quedant amagat a la banda esquerra de la interfície.  

                                                           
2 DUC son les inicials de “Dinamic DNS Update Client”. 

http://www.fecapa.cat/
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gràfic 23 exemple NavigationDrawer 

 
13.4 Fragments 

 El disseny de les estructures de pantalles s’ha fet pensant en utilitzar fragments 

envers les fins ara Activities. Google ja porta temps recomanant aquestes 

implementacions per poder generar software multi dispositiu amb més facilitat. Un dels 

avantatges de treballar amb Fragments resideix en els cicles de vida dels mateixos, a 

diferència de les Activities, en que s’han d’inicialitzar i finalitzar, els Fragments ja ho fan 

per defecte, a part, de permetre amb més facilitat les múltiples pantalles tant per 

dispositius petits com els smartphones com per les ja més grans tabletts o per diferenciar 

les presentacions “landscape” de les “portrait” si és el cas. 

 

 S’ha de dir, però, nomes s’ha dissenyat les proporcions per els dispositius petits 

deixant lloc per una futura ampliació cap a tabletts. 

 

gràfic 24 Exemple Fragment 
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14. INFRAESTRUCTURA DEL PROJECTE 

14.1 Eines de desenvolupament 

Ordinador de desenvolupament: Ordinador a on s’han realitzat totes les tasques de 

disseny, programació i proves inicials. Així com la documentació necessària. 

 Tipus: Ordinador portàtil. 

 Ram: 6GB 

 Processador: 1.80Ghz 

 SSOO: Windows 8, 64bits. 

 

Telèfon mòbil de desenvolupament: És el telèfon mòbil d’ús diari que s’ha utilitzat 

per a fer el desenvolupament i les proves inicials. 

 Marca: LG  

 Model: L3 II E-430. 

 Versió Android: 4.1.2 (amb Kernel 3.4.0). 

 

 

Software de desenvolupament: La major part del desenvolupament ha set realitzat 

amb l’IDE específic per Android ADT, en la seva versió 22.6.2, que inclou la plataforma 

Eclipse. A més s’hi ha afegit els pluggins necessaris per poder editar codi PHP. 

 

gràfic 25 About ADT. 
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gràfic 27Tablet Arnova G90 
gràfic 28 LG L5 

Servidor per el desenvolupament: És el servidor que s’ha utilitzat per poder realitzar l’app 

i que inicialment allotja la base de dades. 

 Tipus: Ordinador portàtil Netbook. 

 Ram: 6GB 

 Processador: 1.80Ghz 

 SSOO: Windows XP, 32bits. 

 

Software del servidor: Software instal·lat en el servidor. 

 Paquet XAMPP versió 1.8.2, consta de : 

1. ApacheII versió 2.4.4. 

2. MySQL versió 5.5.32. 

3. PHP versió 5.4.16 

4. PHPMyAdmin versió 4.0.4 

5. DUC versió 4.0.2. 

14.2 Dispositius de proves 

 Les proves de l’aplicació s’han realitzat amb tres dispositius diferents: 

- LG L3 II E430, el mateix telèfon de desenvolupament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L G L5.     - Tablet ARNOVA G90: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gràfic 26 Lg L3 II 
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14.3 Altres eines 

 Aquestes altres eines s’han utilitzat com a complementaries per el disseny de 

l’aplicació. 

- Suite Microsoft Office, per poder realitzar la documentació de les diferents 

parts, inclou el Word per la redacció de textos i l’Excel per a la realització de 

diverses taules. 

- DIA: Software de disseny lliure per a realitzar el disseny del flux d’iteracció. 

- ARGOUML: Software per poder dissenyar els esquemes dels cassos d’us. 

- GanttProject: Programa per a realitzar el diagrama de GANTT en la 

planificació del projecte. 

- PENCIL: Software d’ajuda per poder dissenyar els diferents prototips d’alt 

nivell previs. 

15. IMPLEMENTACIÓ 

 En aquest apartat s’exposarà els detalls de la part de la implementació, d’aquesta 

manera es podran veure les diferents estructures de dades utilitzades i com s’enllacen amb 

el codi font de l’aplicació. 

 Tal i com s’ha estat explicant anteriorment aquesta aplicació s’ha hagut de 

desenvolupar en dues part diferenciades, per una banda tenim el codi que corre en els 

dispositius mòbils, creat en Java i xml, per l’altra banda tenim el codi que fa funcionar el 

servidor amb la base de dades SQL i les consultes mitjançant PHP. 

15.1 Implementació en els dispositius mòbils 

 El codi que s’instal·la en els dispositius utilitza un model de dades basat en JSON3, 

facilitant l’intercanvi amb el servidor al moure paquets de poca càrrega. 

 

 

 

El codi d’aquesta part de l’aplicació, en gran mesura, interpreta les cadenes de textos que 

li cedeix el servidor i les mostra per pantalla, ja sigui en format de text o imatge. 

La distribució de paquets en el Wizard de l’IDE és la següent: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Inicials de “javaScript Object Notation”. 

gràfic 29 logo Json 
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15.1.1 Paquet com.tfc.hptonaapp 

 

Paquet que conté l’activitat principal i única de l’aplicació. És l’encarregada de 

gestionar els diferents moviments entre les pantalles, d’engegar i parar l’app, a més de fer 

una primera comprovació de les connexions del dispositiu mòbil. 

 

 

15.1.2 Paquet com.tfc.hptonaapp.adapter 

 Paquet que conté les classes d’adaptadors encarregades de donar format a les 

dades rebudes per el servidor i adaptar-les a les diferents presentacions que tenim en els 

layouts. 

  

1. ItemClassifAdapter.java: Adaptador de cada un dels items de la presentació de la 

classificació dels equips en el respectiu Fragment. 

2. ItemECAdapter.java: Classe encarregada d’adaptar la presentació dels equips i 

classificacions en la llista corresponent. 

3. ItemListPlantillesAdapter.java: Adaptador de la llista de jugadors i la fotografia 

en el respectiu Fragment de les plantilles. 

4. ItemListSelectorAdapter.java: Classe encarregada d’adaptar els items de les 

llistes sel·leccionables. 

5. ItemPartitAdapter.java: Com el seu nom indica, adaptar encarregat de muntar 

cada línia de partits en el layout de partits setmanals. 

 

15.1.3 Paquet com.tfc.hptonaapp.detall 

Paquet que conté les classes necessàries per a poder crear les figures d’objectes, que 

posteriorment s’han adaptat en cada un dels adapters per presentar en pantalla. 
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1. ArticleInfoDetall.java: Classe encarregada de crear cada un dels objectes (items) 

en les llistes de noticies i infoClub. 

2. ECDetall.java: Classe encarregada de crear els objectes corresponents a cada 

item de la tupla equip/competició. 

3. ECEquipDetall.java: Classe que s’encarrega de crear els objectes corresponents 

a cada un dels equips dintre de la taula classificatòria. 

4. ECResultatDetall.java: Part del codi encarregat de crear els items de la llista de 

resultats/calendari en l’apartat corresponent. 

5. JugadorDetall.java: Classe que genera cada un dels objectes compost per nom 

de jugador i dorsal utilitzat en la llista de jugadors de la plantilla. 

6. PlantillaDetall.java: Classe encarregada de fer el muntatge de la presentació de 

la plantilla, amb la seva fotografia i la llista de jugadors (JugadorDetall). Aquesta 

classe esta composta d’un Fragment amb el corresponent layout de presentació 

de pantalla. 

7. PlantillaInfoDetall.java: Classe que crea cada un dels objectes sel·leccionables 

de la llista de plantilles. 

15.1.4 Paquet com.tfc.hptonaapp.fragment 

Paquet que conte els diferents Fragments de gestió de layouts, cada fragment correspon 

a una pantalla diferent. Actualment només s’han dissenyat per treballar en dispositius 

mòbils petits com són els telèfons, tot i que també és pot fer corre en dispositius més 

grans com tabletts. Cada un dels fragments, consta com a mínim, d’una tasca asíncrona 

(AsyncTask) per poder desarregar les dades necessàries des del servidor prèvia 

presentació per pantalla. 

 

1. ECCalendariFragment.java: Fragment encarregat de gestionar el Layout del 

calendari i resultats. 

2. ECClassificacioFragment.java: Fragment encarregat de gestionar el Layout de 

la classificació del equips/competicions seleccionats i els seus botons. 

3. EquipsFragment.java: Fragment que presenta la llista d’equips/competicions en 

el seu Layout corresponent, llista d’items seleccionable que ens passaria al 

fragment de classificació. 

4. InfoClubFragment.java: Fragment encarregat de presentar per pantalla la 

informació relativa al club. 

5. InicialFragment.java: Fragment de la pantalla inicial, aquest fragment llença 

alhora l’activitat principal i només es mostra de manera temporal mentre 
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l’activitat comprova tant les connexions del dispositiu com l’enllaça amb el 

servidor. 

6. NoticiesFragment.java: Al igual que el fragment de IncoClub, aquest s’encarrega 

de mostrar la llista de les noticies, quan l’aplicació ha sortit de la pantalla inicial 

passa a aquest fragment com a pantalla base per començar a treballar. 

7. PartitsSetmanaFragment.java: Aquest fragment és l’encarregat de mostrar la 

pantalla amb la taula dels partits de la setmana. Si bé es bastant similar als 

fragment de InfoClub i noticies, les seves diferencies en la presentació han 

recomanat crear-lo. 

8. PlantillesFragment.java: Fragment que presenta les plantilles amb la seva 

fotografia i la llista de jugadors. 

15.1.5 Paquet com.tfc.hptonaapp.json 

Aquest paquet consta només de dues classes, que son les encarregades de descodificar la 

informació que arriba del servidor en format json i passar-la al format necessari perquè 

l’aplicació les pugui utilitzar. 

 

1. jSONFoto.java: Classe que manipula la cadena de caràcters rebuda com a 

fotografia i la codifica  a BITMAP  per poder ser tractada per el codi de l’app. 

2. jSONManager.java: Classe que manipula les cadenes de caràcters rebudes des 

del servidor d’informació que no és d’imatge, per ser tractades en les diferents 

classes del codi. 

15.1.6 Paquet com.tfc.hptonaapp.config 

Paquet que allotja les classes de configuració del sistema. 

  

1. Config.java: Classe que conté les diferents adreces d’intre del servidor per poder 

descarregar-se la informació necessària. 

2. ManagerConfig: Classe que conté l’adreça del servidor de fotografies i la de 

dades, en el nostre cas és la mateixa, tot i que si fes falta es podrien gestionar per 

separat. 

15.1.7 Layouts 

La carpeta Layouts conté totes les presentacions de les pantalles que cada fragment va 

mostrant, cada una representa una pantalla sencera o part d’ella per poder fer el muntatge 

de la interfície de l’app. 
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15.1.8 AsyncTasks 

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors cada un dels fragments, conté com a mínim, 

una AsyncTaskc (tasca asíncrona) per poder descarregar les dades necessàries del 

servidor de manera asíncrona sense haver d’interrompre el funcionament de l’aplicació. 

L’ús de les AsyncTask ve determinat per el pròpi sistema operatiu Android, ja que no 

permet deixar el sistema en espera d’una senyal externa.  

En crear un tasca asíncrona, l’IDE ens genera automàticament quatre mètodes: 

 

- OnPreExecute(): Mètode que s’executa abans d’iniciar la tasca en segon pla, 

s’utilitza per preparar la interfície, com per exemple, iniciant una barra de 

progres o algun indicador de que el sistema també esta treballant per darrera. 

 

- DoInBackGround(): Mètode principal de l’asyncTask, executa totes les 

funcions que s’han de treballar en segon pla, com ara connexions a servidor i 

descàrrega d’informació. Accións que podrien deixar el sistema temporalment 

aturat o sense resposta. 
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- OnPostExecute(): Mètode de sortida de dades de l’asynctaks, en aquest 

mètode es col·loca el resultat d’haver executat el DoInBackGround() per 

poder ser tractat ja dintre el fil principal de l’aplicació. 

 

- OnProgressUpdate(): Mètode secundari i no d’obligat compliment, s’utilitza 

per poder actualitzar una barra d’estat o la informació de que el sistema també 

està treballant en segon pla. 
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15.1.9 ListView 

Un altre dels recursos més utilitzats en la creació de l’aplicació han set els Listview (vista 

en llista) dels items, tant pel que fa a llistes amb items sel·leccionables que posteriorment 

obren altres pantalles com a llistes on els items són únicament informatius, així per 

exemple es mostren els articles de les noticies com a items informatius o la llista d’equips 

per veure’n la plantilla com a llista d’items sel·leccionable. Cada llista te la seva pròpia 

presentació, s’han creat adaptadors per poder mostrar de la manera més adequada cada 

una de les posicions de cada llista. 

 

La utilització d’aquest tipus de llistes te múltiples avantatges, entre ells tenim que la llista 

per defecte s’adapta a la mida necessària segons el contingut, a més d’aplicar, per ella 

mateixa, la barra de desplaçament, ja sigui vertical o horitzontal també segons les 

necessitats. 

15.1.10 android.support.v7.appcompat 

Per últim s’ha de fer esment a la llibreria android.support.v7.appcompat, que en aquest 

projecte s’ha utilitzat per poder crear el menú lateral de l’aplicació amb les vistes i efectes 

de “sliding” que necessitem. 

 

15.2 Implementació en la part servidor 

La part del servidor allotja la base de dades amb tota la informació, informació que en un 

futur ha d’anar enllaçada amb la pàgina web del club, a més de subministrar les respostes 

a les peticions fetes de del dispositius mòbils mitjançant serveis codificats  en PHP per a 

les consultes SQL a la base de dades. 

gràfic 30 ListView 
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15.2.1 Base de dades. 

 

 La el funcionament de la base de dades s’ha utilitzat un model de dades 

relacionals. 

 

 cap_resul: Taula que guarda les jornades de cada competició amb la data en 

que s’ha de jugar. 

 classificacio: Taula que emmagatzema les dades de cada equip en cada 

competició, dades com ara punts, gols a favor, gols en contra... Per poder 

realitzar la taula classificatòria. 

 competicions: Taula per tenir guardades totes les competicions que poden 

jugar els equips del club. 

 equips: Taula per emmagatzemar tots els equips que estan jugant les 

competicions, tant si són del club com si no. La diferència la te un marcador 

que en els equips que son del club tenen un identificador numèric diferent a 0. 

 equips_comp: Taula que enllaça els equips de la taula equips amb les 

competicions de la taula corresponent. 

 informació: Taula per emmagatzemar la informació referent al club, esta 

composta únicament per un identificador i un camp de text. 

 jugadors: Taula que guarda tots els jugadors del club, esta enllaçada amb la 

taula d’equips per poder assignar cada jugador en el seu equip corresponent. 

 lin_resul: Taula que emmagatzema cada un dels partits de cada jornada, si el 

partit ja s’ha disputat guarda el resultat, en cas contrari, te guardat l’hora del 

partit. 

 noticies: Taula que a l’igual que la d’informació, s’utilitza per emmagatzemar 

les noticies referents al club, té la mateixa estructura que la taula citada. 

 partits_setmana: Taula que guarda els partits de cada setmana de tots els 

equips del club, només consta d’un identificador i un camp de text, no esta 

enllaçada en cap altre ja que és una taula únicament informàtica i per el 

caràcter que li vol donar el club s’ha dissenyat d’aquesta manera. 

  

gràfic 31 estructura 

BBDD 
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15.2.2 Serveis PHP 

Els serveis en PHP són els encarregats de fer les consultes SQL a la base de dades, 

formatejar-les a JSON i enviar-les als dispositius mòbils que ho sol·licitin. 

  

- conexio.php: Arxiu que inicia la connexió amb la base de dades durant les 

consultes. 

- desconexio.php: Arxiu que finalitza la connexió amb la base de dades quan 

s’ha finalitzat la consulta. 

- serviceClassifi.php: Servei que respon amb la classificació d’un equip 

determinat en una competició. 

- serviceDetallPlantilles.php: Servei que respon a la petició del detall de les 

plantilles, respon amb la llista de jugadors. 

- serviceEquipComp.php: Servei que envia la llista d’equips amb les 

competicions que juga cada equip. 

- serviceFotoPlantilles.php: Servei que respon a la petició del detall de les 

plantilles enviant la fotografia codificada. 

- serviceInfoclub.php: Servei que envia la informació del club guardada a la 

base de dades. 

- serviceJornades.php: Servei que respon a la petició que fan els dispositius per 

mostrar la última jornada jugada segons data. 

- serviceListPlantilles.php: Servei que respon amb la llista dels equips que 

tenen la plantilla introduïda a la base de dades. 

- serviceNoticies.php: Servei que envia els articles de les noticies del club. 

- servicePartitsSetmana.php: Servei que envia els items amb els partits que juga 

cada equip la pròxima jornada. 

- serviceResultats.php: Servei que respon a la petició d’avançar o retrocedir en 

les jornades que es mostren. 

 

  

gràfic 32 estructura 

service php 
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16. INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DE L’APLICACIÓ 

16.1 Pantalla inicial 

  

 En la pantalla inicial l’usuari s’ha d’esperar, tal i com indica el cercle de progrés. 

Aquesta pantalla inicia l’aplicació i comprovar els serveis de connexió com ara les xarxes 

del mateix dispositiu i si es te accés al servidor. Un cop s’han fet totes les comprovacions 

la mateixa aplicació salta a la pantalla de noticies i activa el menú lateral. 

16.2 Noticies 

gràfic 33 pantalla inicial 

gràfic 34 pantalla noticies 
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En aquesta pantalla l’usuari pot veure les últimes noticies referents al club, es pot 

desplaçar per la pantalla a través de la barra de desplaçament lateral per tal de poder veure 

tots els articles. A partir d’aquí ja pot obrir el menú i seleccionar la opció que vulgui. 

16.3 Menu lateral 

 

 El menú lateral és el que s’utilitza per poder navegar per tota l’aplicació, esta 

disponible en qualsevol de les pantalles i ens pot seleccionar la opció que més es desitgi 

en qualsevol moment. Si no és necessàri queda amagat a la banda esquerra de la pantalla 

i tant és pot obrir arrastrant el dit d’esquerra a dreta com apretant el botó de tal efecte de 

la barra d’activitats (ActivitBar). 

  

gràfic 35 menú lateral 
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16.4 Equipos/Competicions 

  

En seleccionar la opció d’Equips/Competicions l’aplicació ens mostra una llista 

amb tots els equips i les competicions que juga cada equip, en el cas d’exemple, podem 

veure com l’equip Benjami (B_HPTona) juga en dues competicions diferents, per tant, 

surt dos cops a la llista. Des d’aquí es pot seleccionar de manera tàctil la competició que 

es vol veure. 

 Un cop seleccionada la competició desitjada, l’aplicació ens obra una nova 

pantalla amb la classificació de la citada competició. 

gràfic 36 pantalla selecció equips/competicions 

gràfic 37 pantalla classificació 
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Com podem veure, en la mateixa pantalla ens apareix un nou botó de 

“calendari/resultats”, si l’usuari el prem, accedeix a una tercera pantalla en que es mostra 

els resultats de la última jornada d’aquesta competició. 

Si la jornada ja s’ha disputat apareixen tots els resultats. A partir d’aquesta pantalla i 

mitjançant els botons laterals del costat de la jonada, es pot veure tant la jornada precedent 

com la següent, si algun dels partits encara no s’ha disputat, en comptes del resultat 

apareix la  hora del partit.  

Si l’usuari va passant successivament totes les jornades, tant endavant com enrere, 

s’arribarà al punt de que ja no n’hi hauran més, a partir d’aplicació es queda mostrant la 

última i apareix un missatge informant de que no hi ha més jornades per visualitzar. 

gràfic 38 pantalla resultats/calendari 

gràfic 39 pantalla no 

hi ha més jornades 
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16.5 Plantilles 

 En seleccionar la opció de plantilles del menú lateral, l’aplicació ens mostra una 

llista de les plantilles que te el club, s’ha diferenciat plantilles d’equips ja que hi ha alguna 

de les seccions, com ara l’escola d’hoquei o l’equip de veterans, que no competeixen en 

cap competició oficial però també formen part del club. De la llista mostrada es pot 

seleccionar la opció que es vulgui. 

Un cop seleccionada la opció l’aplicació ens mostra la llista de noms dels integrants de la 

plantilla i la fotografia de grup. La llista també disposa d’una barra de desplaçament 

lateral per si no es poden visualitzar tots els noms dintre la mida de la  pantalla. 

gràfic 40 pantalla llista plantilles 

gràfic 41 pantalla plantilla detallada 
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16.6 Partits setmana. 

 L’aplicació també disposa d’una opció en ens mostra els partits que tots els equips 

del club han de disputar en la següent jornada del cap de setmana. La informació que ens 

mostra a part del nom de l’equip, és l’hora, el dia i la localitat a on es juga cada partit. 

 

 

16.7 InfoClub 

gràfic 42 pantalla partits setmana 

gràfic 43 pantalla InfoClub 
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La última opció del menú és per l’apartat d’InfoClub. Aquest apartat ens mostra la 

informació rellevant del club que es podria considerar de llarga durada, com poden ser 

els horaris d’entrenaments de la temporada, la composició de la junta directiva o la 

historia resumida del mateix club. 

17. CONCLUSIONS 

Aquest projecte ha set el resultat d’un repte iniciat fa quatre mesos amb la proposta que 

vaig fer al Joan Vicent Orenga, ell com a consulta hem va aconsellar cap a on podia 

encarar aquesta proposta per arribar a aconseguir el producte final. S’ha de dir, però, que 

aquest procés no ha set gens fàcil, ple d’alts i baixos, i moltes hores donant voltes a moltes 

idees per buscar solucions.  

Si bé el projecte el vaig començar amb bon peu, amb una primera pac ben elaborada, va 

ser a partir de la segona quan, a consell del mateix Joan, vaig haver de rebaixar l’eufòria 

i les pretensions per poder entregar un producte ben acabat. Ja a partir de la tercera Pac, 

en que l’aplicació no he funcionava ni amb rodes, que el mateix Joan hem va fer posar 

les piles i arribar amb moltes angoixes a aquest lliurament final. 

Haig de concloure que el producte final, tot i que s’acosta molt a la idea inicial, s’ha hagut 

de reduir en alguns dels aspectes, com ara el gràfic, no només per haver marcat unes fites 

massa optimistes sinó també per els problemes habituals sorgits durant aquest mesos i 

l’augment de càrrega per voler muntar també un servidor partint de zero que m’aguantes 

els serveis de la pròpia aplicació i la base de dades. 

L’aprenentatge que he pogut adquirir en l’elaboració d’aquest treball no te cap preu, 

podent seguir tot el procés des dels seus inicis, amb la planificació i la pressa de contacte, 

fins a la finalització amb les proves reals amb ajudants que he tingut al meu costat, sense 

deixar de banda tota la part de creació, elaboració i cerca d’informació. 

18. VALORACIÓ PERSONAL 

Personalment estic satisfet amb el producte acabat, tot i que reconec que m’hauria agradat 

poder tenir més experiència en la fase de programació en Java i xml per evitar alguns 

errors de principiant que m’han fet entrebancar una mica. M’emportaré molts bons 

records d’aquesta feina feta sense oblidar-me de les angoixes passades en els últims 

moments però amb la satisfacció d’haver acabat allò que hem vaig proposar. 
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http://android-des.blogspot.com.es/2013/05/estilo-barra-de-accion-2.html 

“Themes” d’Android. 

http://android-des.blogspot.com.es/2013/05/estilo-barra-de-accion-2.html 

Control d’excepcions. 

http://sekthdroid.wordpress.com/tag/java-control-de-excepciones 

Gestió de notificacions. 

http://amatellanes.wordpress.com/2013/10/05/android-notificaciones-en-android-parte-

2-dialogs-i/ 

Creant tasques asíncrones “AsyncTask” 

http://developer.android.com/design/patterns/navigation-drawer.html
http://developer.android.com/training/implementing-navigation/nav-drawer.html
http://stackoverflow.com/
http://android-developers.blogspot.com.es/2011/04/customizing-action-bar.html
http://android-des.blogspot.com.es/2013/05/estilo-barra-de-accion-2.html
http://android-des.blogspot.com.es/2013/05/estilo-barra-de-accion-2.html
http://sekthdroid.wordpress.com/tag/java-control-de-excepciones
http://amatellanes.wordpress.com/2013/10/05/android-notificaciones-en-android-parte-2-dialogs-i/
http://amatellanes.wordpress.com/2013/10/05/android-notificaciones-en-android-parte-2-dialogs-i/
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http://amatellanes.wordpress.com/2013/10/05/android-notificaciones-en-android-parte-

2-dialogs-i/ 

Fragments. 

http://developer.android.com/reference/android/app/Fragment.html 

http://stackoverflow.com/questions/9245408/best-practice-for-instantiating-a-new-

android-fragment 

  

http://amatellanes.wordpress.com/2013/10/05/android-notificaciones-en-android-parte-2-dialogs-i/
http://amatellanes.wordpress.com/2013/10/05/android-notificaciones-en-android-parte-2-dialogs-i/
http://developer.android.com/reference/android/app/Fragment.html
http://stackoverflow.com/questions/9245408/best-practice-for-instantiating-a-new-android-fragment
http://stackoverflow.com/questions/9245408/best-practice-for-instantiating-a-new-android-fragment
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ANNEX 

A-1 Avaluació dels usuaris. 

 Full d’avaluació per els usuaris. 

A-1.1 Preguntes d'informació sobre l'usuari. 
 
Les preguntes per a recollir la informació sobre els usuaris serien aquestes: 

1. Quina edat tens? 
2. Utilitzes habitualment telèfons mòbils d'última generació? 
Si és així. 
3. Quins dispositius mòbils tens? I amb quin sistema operatiu? 
4. Quina relació tens amb el H.P. Tona? 
5. Saps que el club te pàgina web? Hi entres habitualment? 
6. En quin grau del 1 al 5 t'interessa estar informat sobre les novetats del 

club? 
 
A-1.2 Tasques dels usuaris. 
 
Les tasques que ens interessaria valorar serien: 

1. Veure'n les noticies i ampliar-ne 1. 
2. Veure la taula de partits setmanals. 
3. Mirar la fotografia i llista de jugadors d'un equip (plantilla). 
4. Veure la classificació, resultats i calendari d'un dels equips. 
5. Buscar l'adreça de pavelló a on es juga.  

 
A-1.3 Preguntes referents a les tasques. 
 
Un cop els usuaris hagin realitzat les tasques, se'ls el següent test per a cada una de les 

tasques per tal de que valorin la seva experiència. 
 
Tasca x:  

T'ha set fàcil saber com fer la tasca? SI  NO 

Si la pregunta anterior és no, perquè? 

Valora la dificultat per realitzar la tasca (1 difícil, 5 fàcil) 1 2 3 4 5 

T'ha sorgit algun problema? 

Veus la tasca necessària per l'aplicació SI  NO 

Trobes a faltar alguna cosa en la tasca o per realitzar-la? 
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A-2 Anàlisis de dades. 

ESTRUCTURA DE LES TAULES. 

Nom taula: infoclub 

Clau: id 

    

Nom camp Tipus Long Descripció 

id I 2 Codi Informació 

titol_info T 30 Titol informació 

text_info T 255 Text informació 

 

Nom taula: noticies 

Clau: id 

    

Nom camp Tipus Long Descripció 

id I 2 Codi noticia 

titol_noticia T 30 Titol notícia 

text_noticia T 255 Text noticia 

 

Nom taula: equips 

Clau: id_equip, id_comp 

    

Nom camp Tipus Long Descripció 

id_equip I 2 Codi Equip 

id_comp I 2 Codi competició 

nom_equip T 30 Nom Equip 

competecio T 40 Nom competició 

 

Nom taula: jugadors 

Clau: id_jug 

    

Nom camp Tipus Long Descripció 

id_jug I 2 Codi jugador 

id_equip I 2 Codi equip 

dorsal I 2 Dorsal jugador 

nom T 40 Nom i cognoms jugadors 
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Nom taula: classificacio 

Clau: id_equip,id_comp 

    

Nom camp Tipus Long Descripció 

id_equip I 2 Codi equip 

id_comp I 2 Codi competició 

parj I 2 Partits jugats 

parp I 2 Partits perduts 

parg I 2 Partits guanyats 

golf I 2 Gols a favor 

golc I 2 Gols encontre 

data D 10 Data classificacio 

 

Nom taula: partits_setmana 

Clau: id_partit 

    

Nom camp Tipus Long Descripció 

id_partit I 2 Codi partit 

titol_partit T 30 Titol partit 

text_partit T 255 Text partit 

 

DADES INTRODUIDES. 

EQUIPS 

        

id_equip nom_equip marca foto 

1 Prebenjami_HPTona 2   

2 Benjami_HPTona 3   

3 CPVicA 0   

4 CPVicB 0   

5 CPManlleu 0   

6 Comarcal (A)_HPTona 1   

7 Arenys 0   

8 Roda 0   

9 Centelles 0   

10 Taradell 0   

11 Olot 0   

12 Roda 0   

13 Vilanova i la Geltru 0   

14 Voltregà 0   

15 Folgueroles 0   

16 Ripoll 0   

17 Blanes 0   
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EQUIPS_COMP   

    

id_equip id_comp 

1 1 

2 2 

2 3 

3 1 

4 2 

5 1 

6 3 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

16 4 

17 3 

7 3 

8 3 

9 3 

 

competicions   

    

id_comp competicio 

1 pb-copa Barcelona G1 

2 b-copa Barcelona G3 

3 b-Camiponat Catalunya G1 

4 a- Campionat cataluna G12 
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jugadors 
        

id_jug id_equip dorsal nom 

1 1 1 Ariadna Bnich 

2 1 2 Aleix Benet 

3 1 3 Eric Benet 

4 2 1 Andreu Bonich 

5 1 4 Sergi Pico 

6 1 5 Laura Llahi 

7 1 DELEGAT Jordi Benet 

8 2 2 Ot Baulenes 

9 2 3 Marina Tornell 

10 2 4 Enric Pou 

11 2 5 Cesc Tort 

12 2 DELEGAT Conxita Pou 

13 6 1 Eric Salmeron 

14 6 2 Hugo Tornell 

15 6 3 Jordi Mauri 

16 6 4 Marc Mauri 

17 6 5 Eloi Casadevall 

18 6 DELEGAT Virgina Tornell 
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CLASSIFICACIO 
                  

id_equip id_comp punts parj parg parp pare golf golc 

1 1 10 6 3 2 1 23 12 

2 2 12 6 4 0 0 32 5 

2 3 11 6 5 5 3 3 3 

3 1 6 6 2 2 0 12 18 

4 2 10 6 3 2 1 27 12 

5 1 5 6 1 3 2 8 15 

6 3 9 6 3 3 0 26 12 

7 1 4 6 1 1 4 10 18 

8 1 7 6 2 3 1 15 17 

9 1 8 6 2 2 2 18 14 

10 1 10 6 3 2 1 26 8 

11 1 2 6 0 4 2 30 3 

12 2 7 6 2 3 1 20 24 

13 2 5 6 1 3 2 18 28 

14 2 3 6 1 5 0 14 31 

15 2 2 6 0 4 2 8 36 

16 4 10 1 10 5 4 5 1 

17 3 8 6 2 2 2 12 20 

7 3 5 6 1 3 2 3 30 

8 3 2 6 0 4 2 4 36 

9 3 1 6 0 5 1 5 40 

 

CAP_RESUL 
        

jcomp id_comp data jornada 

1 1 02/06/2014 1 

2 1 09/06/2014 2 

3 2 05/04/2014 1 

4 1 16/06/2014 3 

5 1 23/06/2014 4 

6 1 30/06/2014 5 

7 2 12-abr 2 

8 2 19-abr 3 

9 2 26-abr 4 

10 3 01-març 1 

11 3 08-març 2 

12 3 15-març 3 

13 3 29-març 4 

 



TFC:HPTonaAPP 
  Aplicacions mòbils per Android 
   
   

Jordi Benet Vila 
Consultor: Joan Vicent Orenga  Pàgina 73 de 74 
  

LIN_RESUL 
          

id jcomp idequip1 idequip2 resultat 

1 1 1 10 3-1 

2 1 3 9 18:00 

3 1 5 11 4-1 

4 2 1 3 4-4 

5 2 10 11 20:00h 

6 2 5 9 1-2 

7 4 3 10 0-0 

8 4 11 9 1-1 

9 4 5 1 4-8 

10 5 10 1 3-1 

11 5 9 3 1-5 

12 5 11 5 2-1 

13 1 7 8 2-2 

14 2 7 9 1-3 

15 4 8 7 2-1 

16 5 7 5 4-1 

17 6 10 1 4-3 

18 6 9 3 1-1 

19 6 11 5 2-2 

20 6 8 7 4-4 

21 3 2 4 3-3 

22 3 12 13 4-2 

23 3 14 15 1-5 

24 7 4 12 6-2 

25 7 13 14 13-7 

26 7 15 2 2-3 

27 8 12 15 5-5 

28 8 14 4 7-6 

29 8 2 13 4-4 

30 9 4 2 2-1 

31 9 13 12 1-2 

32 9 15 14 10-2 

33 10 2 6 7-6 

34 10 17 7 9-2 

35 10 8 9 5-5 

36 11 6 17 7-6 

37 11 7 8 3-3 

38 11 9 2 0-4 

39 12 17 9 8-0 

40 12 8 6 3-5 

41 12 9 7 5-4 
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42 13 6 2 18:00h 

43 13 7 17 19:00h 

44 13 9 8 19:00h 

 


