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1. Introducció 
1.1 Introducció 
GACC és una aplicació que pretén recollir la informació pública que ofereix la 

Generalitat de Catalunya de les activitats culturals que es fan a Catalunya i presentar-

la als usuaris de forma clara i usable, de manera que aquests disposin de tota la 

informació en un únic lloc com és el seu dispositiu mòbil iOS. 

 

Així doncs, aquesta aplicació es presenta com una guia que recull activitats de 

diferents àmbits culturals de temes diversos com com Divulgació,  Cultura tradicional i 

popular, Música, Arts visuals, Arts escèniques, Llibres i literatura, etc. que es 

desenvolupen al llarg del territori català. 

 

1.2 D’on sorgeix 
La principal font d’informació per a l’obtenció de les dades de les activitats culturals 

s’obté de la Generalitat de Catalunya a traves del seu portal 

http://dadesobertes.gencat.cat/ en que es pot consultar una gran quantitat d’informació 

que es posa a disposició pública. La idea per l’aplicació mòbil objecte d’aquest treball 

va sorgir a partir del descobriment d’aquesta gran quantitat d’informació que permet un 

gran ventall de possibilitats, centrant-nos aquí en l’àmbit de les activitats culturals. 
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2. Objectiu del projecte 
2.1 Objectiu 
El propòsit, i objectiu final d’aquest projecte, és el desenvolupament d’una aplicació 

per a dispositius iOS que compleixi amb uns nivells d’usabilitat adequats i que 

proporcioni unes funcionalitats adients que la puguin fer interessant per a un públic 

objectiu. 

 

La correcte interacció entre els conceptes d’usabilitat i funcionalitat resulta 

imprescindible per obtenir un resultat adequat i, per aquest motiu, l’objectiu final 

contempla una correcta sinèrgia entre aquests dos elements per aconseguir com a 

resultat una aplicació útil (funcional) i, a la vegada, fàcil d’utilitzar (usable). Així doncs, 

es donarà prioritat a aconseguir una bona usabilitat de les funcionalitats 

implementades per sobre d’oferir d’un gran nombre d’aquestes, ja que s’entén que si 

aquestes no són fàcils d’utilitzar, no es faran servir. 
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3. Funcionalitats 
3.1 Funcionalitats principals de l’aplicació 
Les principals funcionalitats que l’aplicació ha d’oferir per tal de complir els objectius 

són les següents: 

1) Registre d’usuaris 

Per tal de poder oferir certes funcionalitats personalitzades és necessari que 

l’aplicació mantingui un registre d’usuaris. 

2) Identificació d’usuaris 

Tot i que serà possible utilitzar l’aplicació sense haver d’estar registrat, algunes 

de les funcionalitats no estaran disponibles si l’usuari no s’ha identificat. 

3) Cerca d’activitats amb filtres 

Els usuaris podran buscar activitats de tot Catalunya a partir de diversos filtres 

que permetran acotar les cerques en funció de les preferències dels usuaris. 

Aquests filtres es podran combinar entre si per tal d’oferir uns resultats el més 

adequats a les preferències dels usuaris. 

• Comarca. Consulta les activitats que es realitzen en una comarca. 

• Població. Consulta de les activitats que es realitzen en una població. 

• Tipus d’activitat. Consulta de les activitats segons la seva tipologia. 

• Data. Consulta de les activitats per una data concreta. 

4) Cerca d’activitats per proximitat 

Els usuaris podran buscar les activitats que es trobin més a prop seu. 

5) Consultar informació d’una activitat 

L’usuari podrà consultar el detall de la informació de les activitats resultat de la 

cerca. 

6) Gestió d’activitats favorites 

Els usuaris identificats al sistema podran fer la gestió d’activitats favorites. 

• Afegir un activitat com a favorita. 

• Veure llista d’activitats favorites. 

• Eliminar una activitat de la llista de favorites 

7) Recomanar una activitat 

Els usuaris podran recomanar una activitat a algú altre a través d’e-mail. 

8) Veure activitats al mapa 

Els usuaris podran veure la ubicació al mapa de les diferents activitats resultat 

de la cerca i obtenir una ruta per arribar-hi. 
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4. Calendari 
4.1 Calendari general 
El calendari previst d’execució de les activitats referents al TFG és el següent: 

 
Il·lustració  1 Calendari general 

 

La durada total del projecte és de 117 dies i la dedicació prevista és de 2 hores diàries 

els dies laborables i dedicació completa els festius i caps de setmana. 

 

4.2 Dates importants 
El següent quadre resumeix les dates més importants a tenir en compte per al bon 

desenvolupament del projecte. 

 

Data entrega Document 

11 de març Lliurament PAC 1 

8 d’abril Lliurament PAC 2 

20 de maig Lliurament PAC 3 

21 de juny Lliurament final 

 
 
4.3 Calendari PAC 1 
El calendari previst d’execució de les activitats referents a la PAC 1 és el següent: 

 
Il·lustració  2 Calendari PAC1 
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Descripció de les tasques previstes al calendari PAC 1 

Id Activitat Descripció 

1.1 Proposta i aprovació tema projecte Proposta de projecte a realitzar al 
consultor i aprovació per part seva 

1.2 Proposta i aprovació funcionalitats Proposta de funcionalitats de l’aplicació al 
consultor i aprovació per part seva 

1.3 Elaboració document pla de treball  

1.3.1 Documentació inicial projecte Documentació i recopilació informació 

1.3.2 Elaboració del pla de treball Redacció del pla de treball 

1.4 Revisió del pla de treball Revisió i modificacions del contingut del 
pla de treball 

1.5 Entrega PAC 1 – Pla de treball Entrega documentació 

 

4.4 Calendari PAC 2 
El calendari previst d’execució de les activitats referents a la PAC 2 és el següent: 

 
Il·lustració  3 Calendari PAC2 

 

Descripció de les tasques previstes al calendari PAC 2 

Id Activitat Descripció 

2.1 Anàlisi funcional  

2.1.1 Anàlisi casos d’ús Identificació de requeriments 

2.1.2 Elaboració diagrames casos de ús Confecció de tots els diagrames de casos 
de ús 

2.1.3 Elaboració descripcions casos de ús Confecció de totes les descripcions dels 
casos de ús 

2.1.4 Revisió i modificacions Revisió de tota la documentació referent a 
l’anàlisi funcional i modificacions on sigui 
necessari 
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Descripció de les tasques previstes al calendari PAC 2 

Id Activitat Descripció 

2.2 Disseny tècnic  

2.2.4 Disseny de classes Generació dels diagrames de classes de 
l’aplicació 

2.2.5 Disseny de base de dades Generació dels diagrames de bases de 
dades 

2.2.6 Revisió i modificacions Revisió de tota la documentació referent 
al disseny tècnic i modificacions on sigui 
necessari 

2.3 Experiència d’usuari  

2.3.1 Anàlisi de la informació del projecte Estudi previ de tota la informació 

2.3.2 Organització lògica de la informació Classificació de la informació de forma 
lògica i usable 

2.3.3 Prototipatge del projecte Disseny i generació la interfície de 
l’aplicació 

2.3.4 Revisió i modificacions Revisió de tota la documentació referent a 
l’experiència d’usuari i modificacions on 
sigui necessari 

2.4 Entrega PAC 2 Entrega documentació 

 

4.5 Calendari PAC 3 
El calendari previst d’execució de les activitats referents a la PAC 3 és el següent: 

 
Il·lustració  4 Calendari PAC3 

 

Descripció de les tasques previstes al calendari PAC 3 

Id Activitat Descripció 

3.1 Desenvolupament de l’aplicació Implementació de l’aplicació 

3.2 Preparació jocs de proves Especificació dels jocs de proves 
adequats per l’aplicació. 

3.3 Realització proves Execució de les proves dissenyades en 
paral·lel amb el desenvolupament del 
projecte per detectar i corregir problemes 
en fases inicials 

3.4 Entrega PAC 3 Entrega documentació 
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4.6 Calendari lliurament final 
El calendari previst d’execució de les activitats referents al lliurament final és el 

següent: 

 
Il·lustració  5 Calendari lliurament final 

 

Descripció de les tasques previstes al calendari lliurament final 

Id Activitat Descripció 

4.1 Elaboració memòria del projecte Confecció i redacció de la memòria final 
del projecte 

4.2 Elaboració presentació Confecció de diapositives per presentar el 
projecte 

4.3 Elaboració vídeo i demostració Realització del vídeo amb la presentació i 
la demostració del funcionament de 
l’aplicació 

4.4 Revisió i modificacions Revisió de tota la documentació i 
modificacions on sigui necessari 

4.5 Entrega lliurament final Entrega documentació 
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5. Infraestructura i recursos 
5.1 Infraestructura del projecte 
El projecte requereix de la següent infraestructura per acomplir els objectius: 

Ø Servidors externs d’obtenció de dades 

L’aplicació s’haurà de connectar al servidors on es posen a disposició i actualitzen 

regularment les dades que seran la base a partir de la que desenvolupar el 

projecte. 

Ø Servidor base de dades 

Tota informació obtinguda dels servidors externs d’obtenció de dades que sigui 

necessari utilitzar en l’aplicació, serà emmagatzemada en una base de dades 

pròpia. En aquesta base de dades s’hi podran trobar les dades de les activitats, 

usuaris i activitats favorites dels usuaris. 

Ø Servidor web 

La plataforma que permet comunicar la aplicació mòbil i la base de dades. Allotja el 

servei web i retorna les dades recuperades de la base de dades en funció de les 

preferències dels usuaris per donar servei a l’aplicació mòbil.  

 
5.2 Recursos de maquinari 
Per al desenvolupament del projecte es disposa del següents recursos: 

Ø Ordinador de desenvolupament personal 

Característiques: 

• MacBook Pro 15 polzades 

• OS X Yosemite versió 10.10.2 

• Intel Core i7 2GHz 

• 16 GB 1333 MHz DDR3 

• Intel HD Graphics 3000 512 MB 

Ø Dispositiu iOS de proves 

• Iphone 4S 16 GB iOS 8.1.3 o posteriors 
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5.3 Recursos de programari 
Els diferents recursos de programari que s’utilitzaran durant el desenvolupament del 

projecte són els següents: 

Ø Xcode 6.1.1 o posteriors 

Entorn de desenvolupament per a iOS. Integra totes les eines necessàries per 

desenvolupar l’aplicació. 

Ø Microsoft Word 

Processador de text per a la confecció de la documentació escrita del projecte. 

Ø Tomsplanner 

Eina online per a l’elaboració de diagrames de Gantt utilitzada per a la confecció 

del calendari de treball del projecte. 

Ø Adobe Photoshop 

Eina per al retoc d’imatges i arxius gràfics. 

Ø Dropbox 

Núvol personal on es mantindrà una copia actualitzada de tota la documentació i 

arxius que formen el projecte. 

Ø Magic Draw 

Eina per al disseny i confecció de tots els diagrames per a l’anàlisi funcional de 

l’aplicació. 

Ø Justinmind 

Eina per al prototipatge horitzontal d’alta fidelitat de l’aplicació 

Ø XAMPP 

Servidor web i de base de dades local que permetrà el desenvolupament de la part 

servidora del projecte de forma local simulant condicions reals. 

Ø Sublime text 2 

Editor de codi que ens proporciona un entorn adequat per al desenvolupament de 

el codi corresponent a la part servidora del projecte. 
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6. Tecnologies a utilitzar 
6.1 Visió general 
El projecte contempla dues parts diferenciades respecte a tecnologies a utilitzar: 

• L’aplicació iOS que utilitzaran els usuaris per cercar informació sobre les activitats 

públiques que es duen a terme a Catalunya.  

• La gestió de les dades, persistència i obtenció, que s’administraran des de 

diferents servidors externs. 

 

6.2 Aplicació iOS 
L’aplicació es desenvoluparà utilitzant Objective-c com a llenguatge de programació i 

es farà ús d’algunes de les característiques dels dispositius iOS, com el GPS, per 

situar i interactuar amb les activitats al mapa. 

 

6.3 Servidors externs 
La obtenció de dades de les activitats es farà a través dels servidors de la Generalitat 

de Catalunya que implementen serveis web. 

La persistència de dades es realitzarà a traves del servei gratuït de Hostinger que 

ofereix allotjament i base dades. La base de dades serà de tipus relacional amb 

MySQL de forma que s’assegura una bona interacció amb els arxius que formen el 

servei web escrits en PHP. 

 

6.4 Comunicacions 
Es distingeixen dos tipus de comunicacions entre els diferents elements que formen 

l’aplicació que seran necessàries pel seu bon funcionament: 

• La comunicació entre el servidor web i base dades amb els servidors externs 

d’obtenció de dades de les activitats. Les dades obtingudes de la resposta en 

format XML es faran persistents a la nostra base de dades. 

• La comunicació entre l’aplicació i el servei web que ens retornarà les dades 

sol·licitades per l’aplicació. L’aplicació farà les peticions per mitja del protocol 

HTTP utilitzant els mètodes GET o POST en funció de cada cas i el servei web 

respondrà enviant les dades en format JSON per tal d’oferir una comunicació el 

més lleugera possible amb el dispositiu mòbil. 
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7. Riscos del projecte  
7.1 Riscos 
En tot projecte de cert recorregut i complexitat existeixen un conjunt de factors de risc 

que cal considerar des de l’inici per tal de poder gestionar en cas que apareguin i 

evitar que influeixin el mínim possible en el desenvolupament normal del projecte.  

 

A continuació es presenta un llistat de factors de risc identificats que poden tenir 

impacte sobre el projecte, la seva probabilitat d’aparició, grau d’impacte sobre el 

projecte i mesures  correctores per mitigar les possibles conseqüències. 

  

Risc Probabilitat 
d’aparició 

impacte Mesura correctora 

Avaria ordinador 
desenvolupament 

mitja - baixa crític Habilitació d’un segon equip d’un 
familiar en el que poder continuar 
el projecte. 
Adquisició d’un nou equip 

Avaria dispositiu iOS de 
proves 

mitja - baixa alt Utilització d’un segon dispositiu 
propi iOS (iPad mini) 

Pèrdua de dades baixa alt Mecanisme de copies de 
seguretat per tenir totes les dades 
per duplicat 

Planificació incorrecta del 
projecte 

mitja mig Reorganitzar tasques i reducció 
de funcionalitats en cas necessari 

Coneixements insuficients 
desenvolupament iOS 

alt alt Cerca de manuals, cursos, 
recursos, etc. 

Dades públiques que fa ús 
l’aplicació fora de servei 

baix mig Obtenció de dades a través 
d’altres organitzacions / empreses 
(Govern central, diputacions, 
ajuntaments, empreses privades, 
etc.)  

Malaltia baix baix Avançament de tasques, quan 
sigui possible, per gestionar 
imprevistos 

Conciliació laboral – 
projecte 

mitja mig - alt Avançament de tasques quan 
sigui possible respecte el 
calendari previst 
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8. Disseny Centrat en l’usuari 
8.1 Mètodes d’indagació 
Per a poder obtenir un conjunt d’informació rellevant que ens proporcioni valor al 

definir característiques i funcionalitats per a l’aplicació, s’ha decidit emprar 3 mètodes 

d’indagació que ens aportin informació complementaria. Per a l’elecció dels mètodes 

també s’ha considerat el tipus d’informació que es recull en cada cas, per a què 

aquesta sigui el més heterogènia possible i es puguin treure conclusions a partir 

d’informació qualitativa i quantitativa. Els mètodes emprats han estat: 

 

Enquesta 

S’escull aquest mètode, i es dur terme en primer lloc, ja que permet obtenir informació 

de tipus quantitatiu fàcilment i de manera remota, que servirà per distingir els 

principals perfils d’usuari. Les dades recollides aquí també són útils per plantejar de 

forma més precisa algun dels següents mètodes d’indagació i, d’aquesta forma, 

obtenir informació més concisa. 

 

Anàlisi competitiva 

Aquest es considera un mètode d’indagació bàsic que permet obtenir informació de 

tipus qualitatiu d’altres aplicacions semblants, o que tinguin parts semblants a la que 

es vol desenvolupar. Amb aquest mètode es pretén obtenir elements o 

característiques que funcionen bé en altres aplicacions i detectar aquelles que no ho 

fan. D’aquesta forma s’evitarà cometre errors i s’adoptaran o milloraran 

característiques que poden ser útils per al nostre propòsit. 

 

Test d’usuari amb productes similars 

Es considera oportú realitzar aquest tercer mètode d’indagació a partir de la 

combinació del anteriors. Amb l’enquesta s’haurà pogut distingir a alt nivell els 

principals perfils d’usuari i amb l’anàlisi competitiva s’hauran detectat elements que 

poden ser interessants o no d’incorporar. Amb aquest mètode es pretén validar la 

informació anterior i obtenir-ne de nova en altres aspectes que hagin pogut passar 

desapercebuts. 
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8.1.1 Enquesta 
L’enquesta s’ha dut a terme a través del servei gratuït que ofereix survio. A l’hora 

d’escollir un proveïdor del servei, s’ha tingut en compte sobretot que aquest 

proporciones la possibilitat de fer l’enquesta amb un disseny adaptat també per a 

dispositius mòbils, de forma que facilités la realització de l’enquesta i distribució a 

través de les xarxes socials per aconseguir un nombre prou significatiu de respostes. 

El total d’usuaris que han respost l’enquesta ha estat de 111, tot i que aquí s’analitzen 

els resultats sobre un total de 100, que és el límit màxim sobre el que permet analitzar  

dades el servei gratuït de survio. 

 
Il·lustració  6 Nombre d'enquestes 

Les preguntes i resultats han estat els següents: 

 

 
Il·lustració  7 Resultats pregunta 1 d'enquesta 
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Il·lustració  8 Resultats pregunta 2 enquesta 

 
Il·lustració  9 Resultats pregunta 3 enquesta 
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Il·lustració  10 Resultats pregunta 4 enquesta 

 
Il·lustració  11 Resultats pregunta 5 enquesta 
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Il·lustració  12 Resultats Pregunta 6 enquesta 

 
Il·lustració  13 Resultats pregunta 7 enquesta 
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Il·lustració  14 Resultats pregunta 8 enquesta 

 
Il·lustració  15 Resultats pregunta 9 enquesta 
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Conclusions 

L’enquesta ha estat pensada per obtenir diferents tipus d’informació. Per una banda 

veure les principals característiques dels usuaris potencials, i per l’altre conèixer 

quines característiques, funcionalitats i informacions es valoren més. Així doncs: 

• El 99% dels enquestats disposen de smartphone o tablet. Considerant que iOS 

té actualment una quota de mercat d’aproximadament el 15% dels usuaris al 

nostre país, existeix un nombre d’usuaris prou significatiu que pot fer ús de la 

aplicació. 

• El 84% dels enquestats tenen entre 15 i 45 anys, el 83% un nivell d’estudis 

superior a estudis primaris i el 86% utilitza el seu dispositiu mòbil per buscar 

informació sobre activitats. Aquesta coincidència de resultats ens proporciona 

una primera idea del perfil d’usuari que pot utilitzar l’aplicació. 

• Les funcionalitats que els enquestats han destacat com a més útils són les de 

cerca d’activitats per categoria, proximitat i població. Caldrà doncs destacar 

aquestes per sobre de les altres en el moment de dissenyar l’aplicació. 

• Les informacions més rellevants que els usuaris desitgen saber d’una activitat 

al fer una cerca són l’horari, el preu i la descripció. S’haurà de tenir en compte 

aquests resultats en el moment de dissenyar l’aplicació. 

• Els resultats diuen que principalment l’entorn d’us per buscar informació de les 

activitats és a casa, tot i que també existeix un nombre prou significatiu 

d’usuaris que l’utilitzen en altres contextos que també s’hauran de tenir en 

compte. 

 

8.1.2 Anàlisi competitiva 
Per a dur a terme aquest mètode d’indagació s’han seleccionat dues aplicacions que 

tenen elements en comú amb els que es pretenen desenvolupar. Les aplicacions 

analitzades són: 

 

Circ Cultura  

Guia d’oci per a les comarques de Tarragona 

Enllaç: https://itunes.apple.com/es/app/circ-de-la-cultura/id668954508?l=ca&mt=8 

Elements positius de l’aplicació: 

• Disseny general agradable i força intuïtiu. Les pantalles on es llisten activitats 

segueixen un patró estàndard familiar per l’usuari que fa que no hi hagi dubtes 

de funcionament. 
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• Barra de menú inferior fixe que proporciona un accés ràpid a les principals 

funcionalitats de l’aplicació. Resulta intuïtiu i fàcil d’utilitzar des de qualsevol de 

les diferents pantalles de l’aplicació. 

• Pantalla de detall de l’activitat força completa amb tota la informació que cal 

saber de l’activitat en qüestió. 

 
Il·lustració  16 Pantalles cerca i detall activitat 

 

Elements negatius de l’aplicació: 

• La pantalla d’inici presenta diversos problemes d’interpretació de la informació 

que presenta. És difícil adonar-se que es pot fer una cerca a partir d’una 

selecció múltiple de preferències degut a que aquestes no semblen 

seleccionables. 

• El botó per fer la cerca conté el text “som-hi” que el fa poc intuïtiu d’utilitzar. 

Segurament un text amb la paraula “buscar” o “cerca” resultaria molt més ràpid 

d’interpretar. 

• La cerca amb múltiples preferències només es pot fer des de la pantalla inicial, 

a la qual no es pot accedir fàcilment des de totes les pantalles si no es a partir 

del element “més” de la barra de menú. Algunes pantalles presenten la icona 

d’una mà amb el dit índex i polze desplegats a través de la que també es pot 

tornar a la pantalla inicial, però aquesta icona es difícil d’interpretar. Seria molt 

més intuïtiu si aquesta fos la icona d’una casa a la que els usuaris estan molt 

més acostumats. 

• A la pantalla detall de la informació de l’activitat, destaca més el títol de cada 

apartat de la fitxa que no la informació de l’activitat. 

• A la pantalla de detall de l’activitat la informació del telèfon de contacte i del 

correu electrònic no té la corresponent funcionalitat vinculada.  
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Il·lustració  17 Pantalles detall activitat i inici 

 

iBDN 

Agenda d’activitats de la ciutat de Badalona 

Enllaç: https://itunes.apple.com/es/app/ibdn/id423615035?l=ca&mt=8 

Elements positius de l’aplicació: 

• Les pantalles on es llisten activitats segueixen un patró estàndard familiar per 

l’usuari que fa que no hi hagi dubtes de funcionament. 

• Accés a les activitats destacades a l’inici o en qualsevol moment des de la 

barra fixe de navegació inferior. 

• A la llista de categories d’activitats es pot veure el nombre d’activitats existents. 

 
Il·lustració  18 Pantalles destacats i categories 
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Elements negatius de l’aplicació: 

• La pantalla de detall de l’activitat amb tota la informació d’aquesta està formada 

per una part fixe que ocupa molt espai i provoca que la resta d’informació 

s’hagi de visualitzar amb scroll. Això dificulta la navegació amb dispositius amb 

pantalla petita (iphone 4s) quan es disposa de molta informació per mostrar. 

• Les icones situades a la part inferior dreta no funcionen correctament i 

provoquen que l’aplicació quedi bloquejada, sent necessari tancar i tornar-la a 

obrir si es vol seguir consultant informació. 

 

 
Il·lustració  19 Pantalla detall activitat 

8.1.3 Test d’usuari amb productes similars 
Tenint en compte els resultats obtinguts a l’enquesta respecte el tipus d’usuari al que 

ens dirigim, i els elements positius i negatius detectats en l’anàlisi competitiva, 

proposem a un usuari que compleixi el perfil que realitzi un conjunt de tasques amb 

l’aplicació Circ Cultura sota observació per tal de confirmar o descartar elements 

positius o negatius o, detectar-ne de nous. 

Dades principal de l’usuari 

• Sexe: Dona 

• Edat: 31 anys 

• Nivell d’estudis: Universitaris 

• Usuari habitual de smartphone 

 



TFG – Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils (iOS) 
 

 27 Autor Xavier Pregona Soto 
Consultors Jordi Ceballos Villach / Jordi Almirall López 

Tasca 1: Veure el detall d’una activitat qualsevol a la població de Tarragona 

L’usuari no troba dificultats en seleccionar la població a la pantalla inicial, veure la llista 

d’activitats i accedir a la pantalla de detall de la que li sembla adient. 

Al moment de fer la cerca dubta uns segons abans de prémer el botó amb el text 

“Som-hi”. Es queixa que costa d’entendre que és per fer la cerca. 

 

Tasca 2: Cercar activitats de categoria gastronomia 

L’usuari navega per les pestanyes de la barra fixe inferior fins que accedeix a la de 

“Que fem”, on selecciona la categoria demanada i accedeix al llistat d’activitats 

corresponent. 

 

Tasca 3: Cercar d’activitats familiars a la població de Reus 

• L’usuari introdueix la població a la pantalla inicial i fa la cerca. Amb aquesta 

cerca obté totes les activitats que es fan a Reus. 

• A continuació intenta buscar com filtrar per la categoria d’activitats familiars a 

través de les diferents opcions disponibles a la barra fixe inferior. Al accedir a la 

pestanya “Que fem”, selecciona la categoria demanada i es mostra la llista 

d’activitats corresponents a la categoria però l’usuari comprova al accedir al 

detall d’una activitat que aquesta no correspon a la població demanada. 

• Després d’uns segons de buscar com fer una cerca múltiple que compleixi tots 

els requisits demanats desisteix. 

 

Conclusió: 

La cerca amb múltiples filtres només es pot dur a terme des de la pantalla d’inici i, 

degut al disseny que presenta, l’usuari no ha estat capaç d’interpretar la funcionalitat i 

s’ha perdut navegant dins l’aplicació fins que ha desistit sense obtenir el resultat 

desitjat. 

Seria convenient incloure un accés ràpid, clar (icona, text, etc) i accessible des de 

qualsevol part de la nostre aplicació a la funcionalitat de cerca amb múltiples filtres. La 

selecció de filtres ha de ser clara i guiada, de forma que els usuaris no es perdin 

buscant opcions. 
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8.1.4 Perfil d’usuari 
El perfil d’usuari detectat en els mètodes d’indagació és el següent: 

 

Descripció 

Home o dona, entre 15 i 45 anys amb estudis secundaris o superiors. Habituat a 

utilitzar smartphone o tablet i, a utilitzar-lo per cercar informació d’activitats d’oci amb 

una freqüència mitja – alta. 

 

Context d’ús 

El principal context d’ús de l’aplicació és al domicili, tot i que també en algunes 

ocasions el context d’ús és al mitjà de transport o al propi municipi on es vulgui 

consultar les activitats disponibles. En el primer cas es planifica amb antelació 

l’activitat que es vol realitzar, mentre que en el segon i tercer l’activitat s’improvisa en 

funció de la destinació o localització a la que es dirigeix. 

 

Tasques 

Per assolir els principals objectius, els usuaris no requereixen de cap tasca prèvia al 

fer ús de l’aplicació. Qualsevol usuari pot fer una cerca d’activitat per població, 

comarca, proximitat i accedir a la informació de l’activitat que li interessi. 

Per recomanar una activitat, serà necessari haver accedit a la fitxa detall d’aquesta, 

pel que en aquest cas es requereix haver fet la cerca amb els filtres corresponents 

prèviament. 

Només en cas que l’usuari vulgui gestionar activitats favorites, serà necessari un 

registre previ que permeti vincular l’usuari amb les activitats. Per afegir una activitat 

com a favorita també serà necessari haver fet una cerca i accedit a la fitxa detall. 

 

Elements / característiques necessaris de l’aplicació 

Barra de navegació inferior amb les principals opcions de navegació per accés ràpid i 

des de qualsevol pantalla de l’aplicació. 

Cerca amb múltiples filtres disponible amb accés directe. 

Les informacions que més valoren els usuaris sobre una activitat són l’horari, el preu i 

la descripció. Cal integrar aquestes informacions al llistat d’activitats després de fer la 

cerca. 

Accés directe a la ubicació en un mapa d’aquelles activitats més pròximes, sobretot 

per als usuaris que improvisin en funció de la destinació o localització. 
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8.2. Disseny Conceptual  
8.2.1 Escenaris d’ús 
Escenari 1. Cerca d’activitat des de casa 

• L’usuari U vol planejar que fer durant el proper cap de setmana pel que 

decideix cercar activitats de la categoria C. 

• Quan disposa d’uns minuts lliures, agafa el seu dispositiu mòbil i obre 

l’aplicació. 

• Un cop oberta l’aplicació, accedeix a l’opció de cerca disponible al menú 

inferior. 

• A la pantalla de cerca escull la categoria C del desplegable, i si ho desitja 

especifica també una comarca i una població als altres desplegables. Un cop 

ha especificat els filtres segons els seus interessos realitza la cerca. 

• L’aplicació mostra una llista amb totes les activitats que compleixen els filtres 

especificats. 

• L’usuari escull l’activitat que més li crida la atenció i prem a sobre. 

• Es mostra la pantalla amb la fitxa de l’activitat on l’usuari pot consultar tota la 

informació de l’activitat en detall. Al no estar convençut, decideix tornar a la 

llista d’activitats i consultar la informació en detall d’altres activitats. 

 

 

Escenari 2. Cerca d’activitat des del cotxe 

• L’usuari U, que es dirigeix cap al poble P, vol consultar l’agenda d’activitats que 

s’hi duen a terme. 

•  Agafa el seu dispositiu mòbil i obre l’aplicació. 

• Un cop oberta l’aplicació, accedeix a l’opció de cerca disponible al menú 

inferior. 

• A la pantalla de cerca introdueix la comarca i la població als desplegables 

corresponents, i si ho desitja una categoria d’activitat. Un cop ha especificat els 

filtres segons els seus interessos realitza la cerca. 

• L’aplicació mostra una llista amb totes les activitats que compleixen els filtres 

especificats. 

• L’usuari consulta les activitats de la llista que desitja. Quan troba l’activitat que 

encaixa amb el que busca, prem a l’opció per veure la seva ubicació al mapa i 

traçar una ruta fins allà. 
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Escenari 3. Cerca d’activitat per proximitat 

• L’usuari U, que es troba al poble P, vol consultar l’agenda d’activitats que s’hi 

duen a terme. 

•  Agafa el seu dispositiu mòbil i obre l’aplicació. 

• Un cop oberta l’aplicació, accedeix a l’opció de cerca per proximitat disponible 

al menú inferior. 

• L’aplicació mostra una llista amb les activitats més properes a la ubicació de 

l’usuari. 

• L’usuari consulta la fitxa de les activitats de la llista que desitja i un cop ha 

trobat la que vol fer, truca a l’entitat organitzadora per consultar-ne la 

disponibilitat. 

 

Escenari 4. Registre 

• L’usuari U que utilitza freqüentment l’aplicació desitja registrar-se per poder 

utilitzar les funcionalitats disponibles només per usuaris registrats. 

• Agafa el seu dispositiu mòbil i obre l’aplicació. 

• A la pantalla inicial indica que vol registra-se. 

• L’aplicació mostra una pantalla on l’usuari ha d’introduir el seu correu electrònic 

i una contrasenya per duplicat. 

• Un cop registrat pot seguir fent ús normal de l’aplicació. 

 

Escenari 5. Login i gestió de favorits 

• L’usuari U que vol realitzar moltes activitats que ha consultat en anteriors 

cerques decideix organitzar-les amb les funcionalitats de gestió de favorits. 

• Agafa el seu dispositiu mòbil i obre l’aplicació. 

• A la pantalla inicial indica que vol identificar-se al sistema. 

• L’aplicació mostra una pantalla on l’usuari ha d’introduir el seu correu electrònic 

i contrasenya. 

• Un cop ha introduït aquestes dades, l’usuari fa les cerques amb els filtres 

desitjats i accedeix a les activitats que vol dur a terme. A dins de cada fitxa 

d’activitat prem sobre l’opció afegir a favorits i aquesta passa a estar disponible 

des del seu perfil d’usuari.  

• Quan ha introduït totes les activitats favorites que vol, accedeix a l’opció de 

perfil disponible al menú inferior. 
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• Dins la pantalla del seu perfil, entre les diferents opcions hi ha la de veure 

favorits. Quan l’usuari prem a sobre veu la llista amb totes les activitats que ha 

marcat com a favorites. 

• Després de repassar la llista, decideix eliminar una de les activitats incloses. 

 

Escenari 6. Recomanació d’acte 

• L’usuari U que acaba de fer l’activitat A i que li ha agradat molt, decideix 

recomanar-la a un familiar que també pot estar interessat en fer-la. 

• Agafa el seu dispositiu mòbil i obre l’aplicació. 

• Un cop oberta l’aplicació, cerca l’activitat que ha fet i accedeix a la seva fitxa. 

• Des de la pantalla on es mostra la tota la informació en detall de l’activitat, 

prem sobre l’opció recomanar. 

• L’aplicació li demana un correu electrònic de la persona a qui vol fer la 

recomanació. 

• L’usuari introdueix el correu electrònic del familiar i l’aplicació envia un 

missatge amb tota la informació de l’activitat. 

 

8.2.2 Fluxos d’interacció: 

 
Il·lustració  20 Flux d'interacció 
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8.3. Prototipatge 
8.3.1 Prototip de baixa fidelitat 

 

 
Il·lustració  21 Pantalla d'inici i login 

     

 
Il·lustració  22 Pantalla de registre i perfil 
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Il·lustració  23 Pantalla llista i detall activitat 

  

 

 
Il·lustració  24 Pantalla plànol i recomanar activitat 
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Il·lustració  25 Pantalla de cerca 

 

8.3.2 Prototip horitzontal d’alta fidelitat 
 

Pantalla inicial 

En aquesta pantalla s’ha procurat oferir a l’usuari 

accés ràpid a les funcionalitats de l’aplicació amb un 

nom i icones entenedors que facin simple i ràpid 

l’enteniment de la interfície al primer cop d’ull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració  26 Pantalla inicial 
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Pantalla login 

 
Il·lustració  27 Pantalla login 

  

 

Pantalla bàsica on l’usuari ha d’introduir el seu e-mail i contrasenya per identificar-se al 

sistema. 

S’ha tingut en compte l’aparició del teclat ocupant gran part de la pantalla al 

posicionar-se sobre els inputs, pel que per facilitar la interacció amb els diferents 

elements, el logotip desapareix i la resta d’elements es posicionen a la part superior 

sent visibles per l’usuari en tot moment. 
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Pantalla Registre 

 
Il·lustració  28 Pantalla Registre 

  

 

Pantalla bàsica on l’usuari ha d’introduir el seu e-mail i contrasenya per duplicat per 

identificar-se al sistema.  

S’ha tingut en compte l’aparició del teclat ocupant gran part de la pantalla al 

posicionar-se sobre els inputs, pel que per facilitar la interacció amb els diferents 

elements, el logotip desapareix i la resta d’elements es posicionen a la part superior 

sent visibles per l’usuari en tot moment. 
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Pantalla perfil 

 
Il·lustració  29 Pantalla perfil 

 

Pantalla en que es mostra un llistat amb les activitats favorites que ha afegit l’usuari 

(en cas que n’hagi afegit) i que permet fer el logout del sistema. 

Des de cada element de la llista es pot accedir a l’activitat per veure’n la informació en 

detall. S’ha tingut en compte la informació recollida a l’enquesta per presentar les 

dades que els usuaris consideren més importants conèixer de les activitats. 
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Pantalla de cerca d’activitats 

 
Il·lustració  30 Pantalla cerca 

 

Pantalla en que cal introduir els diferents filtres de cerca que l’usuari vulgui per tal de 

filtrar els resultats segons les seves preferències. S’ha procurat que tingui un aspecte i 

funcionament estàndard semblant al d’altres aplicacions per a que resulti fàcil d’utilitzar 

i intuïtiu immediatament, amb textos clars i fàcils d’entendre que proporcionen la 

informació que l’usuari ha de rebre per entendre el funcionament del cercador. 
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Pantalles de selecció de filtres 

 
Il·lustració  31 Pantalles selecció de filtres 

 

Pantalles en que es visualitzen totes les opcions disponibles per a que els usuaris 

puguin escollir una o més opcions alhora només prement a sobre. De nou s’ha 

procurat que la interfície i elements que apareixen tinguin un format i aspecte familiar 

per a l’usuari per a que aquest n’entengui ràpidament el funcionament. 

 

Per seleccionar la data en que es vol buscar informacions 

d’activitats s’utilitza el selector propi del sistema que 

apareix a la pròpia pantalla. Es còmode, ràpid d’utilitzar i 

els usuaris ja estan familiaritzats amb el seu 

funcionament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  32 Selecció de data 
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Pantalles de llista amb resultats de cerca 

 
Il·lustració  33 Pantalles amb llista de resultats i proximitat 

 

 

Pantalles on es presenta el resultat de la cerca d’activitats amb filtres o per proximitat 

en que es mostra una llista amb les activitats que coincideixen amb els filtres de cerca. 

Des de cada element de la llista es pot accedir a l’activitat per veure’n la informació en 

detall. S’ha tingut en compte la informació recollida a l’enquesta per presentar les 

dades que els usuaris consideren més importants conèixer de les activitats. 
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Pantalla detall activitat 

 
Il·lustració  34 Pantalla detall activitat 

 

Pantalla en que es mostra tota la informació de l’activitat. S’ha procurat que la 

informació més important per a l’usuari sigui visible sense haver de fer scroll, de 

manera que la direcció, informació de contacte, horaris i preus es presenta a primera 

vista. 

També s’ha procurat que les funcionalitats recomanar, veure al plànol i favorit siguin 

visibles a l’inici de la fitxa i ocupin una posició destacada que les faci visibles i fàcils de 

localitzar i recordar, amb icones i textos descriptius que facilitin entendre la 

funcionalitat de forma ràpida i clara. 
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Pantalles recomanar i plànol 

 
Il·lustració  35 Pantalles recomanació i plànol 

 

En aquestes pantalles es pretén oferir de forma clara i simple la funcionalitat que 

s’ofereix.  

En la recomanació cal omplir els tres camps requerits per tal d’enviar un e-mail amb la 

informació de l’activitat i el nom i un missatge personalitzat a qui es vulgui. 

En el mapa s’ofereix la ubicació de l’activitat per tal de veure com arribar-hi, obtenir 

indicacions, etc. 

 

Elements generals 

En tot moment, des de qualsevol de les diferents pantalles de l’aplicació es disposa 

d’una barra inferior fixe que proporciona accés a les principals funcionalitats. S’ha 

considerat que sigui així per facilitar una navegació ràpida i fàcil a l’usuari. 

En totes les pantalles s’ha procurat que les interfícies i elements que apareixen 

(icones, textos, etc.) siguin semblants a les que apareixen en aplicacions d’ús massiu 

molt conegudes, de forma que l’ús i navegació resulti familiar i presenti els mínims 

dubtes de funcionament possibles a l’usuari. 
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8.4 Avaluació 
El principal objectiu de l’avaluació a partir del test amb usuaris és el de detectar 

defectes en els processos o interfícies dissenyats en els apartats anteriors gràcies a 

l’aportació d’informació de qualitat dels usuaris basada en l’ús del prototip. 

 

És important contextualitzar el test per a cada usuari per extreure’n millor conclusions. 

Una possibilitat és proporcionar a l’usuari un formulari que ens ajudi a conèixer les 

circumstàncies pròpies de cadascú en referència a diversos aspectes, com 

experiència, ús, coneixements, etc. Aquesta informació resultarà valuosa per entendre 

com afronta cada usuari la realització de les diferents tasques que se li demanaran en 

etapes següents del test, així com entendre de forma molt més acurada les respostes 

a les preguntes sobre aquestes tasques. 

 

Preguntes d’informació sobre l’usuari 

• Aproximadament, quants anys d’experiència tens en l’ús de dispositius mòbils? 

• El teu nivell d’ús diari del dispositiu mòbil és molt elevat? 

• Quin és el principal ús que li donés al dispositiu mòbil (social, cerca informació, 

etc.) ? 

• Utilitzes el dispositiu mòbil per cercar activitats d’oci que et puguin interessar? 

• Realitzes pagaments a través del dispositiu mòbil o tindries inconvenients en 

fer-ne? 

• Utilitzes els mapes del teu dispositiu mòbil per anar a llocs que no coneixes? 

 

Tasques a realitzar 

Es sol·licita a l’usuari que realitzi una sèrie de tasques sobre el prototip per analitzar 

els errors que comet, el temps que utilitza en cada cas i el grau de satisfacció que 

presenti l’usuari al acabar-les. 

 

Es considera important que la seqüència de realització de les tasques no sigui 

ordenadament lògica, és a dir, es preferible evitar demanar en primer lloc fer el 

registre, després el login, a continuació la cerca, etc. ja que es possible que la 

realització en ordre de les tasques pogués condicionar la forma d’interacció natural 

d’un usuari amb l’aplicació. A més a més, també s’han considerat tasques que 

n’inclouen d’altres de prèvies, de forma que es podrà analitzar si la ubicació dels 

accessos a les diferents funcionalitats de l’aplicació s’han ubicat correctament, de 

forma que la interacció per a l’usuari sigui lògica i no presenti dificultats.  
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Així doncs una possible llista seria la següent: 

• Tasca 1. Buscar una activitat del seu interès i obtenir-ne la informació principal. 

• Tasca 2. Login al sistema (inclou també fer el registre el primer cop). 

• Tasca 3. Cerca de les activitats més properes. 

• Tasca 4. Veure la ubicació d’una activitat al mapa. 

• Tasca 5. Cerca d’una activitat que es desenvolupi a qualsevol poble de la 

província de Tarragona. 

• Tasca 6. Recomanar una activitat a un conegut. 

• Tasca 7. Afegir com a favorit una activitat que es dugui a terme el dia següent.  

• Tasca 8. Veure la ubicació al mapa d’una activitat de la llista de favorits. 

 

Preguntes referents a les tasques 

Per complementar tota la informació obtinguda fins al moment, és necessari formular 

un conjunt de preguntes sobre les diferents tasques realitzades. Es considera adient 

en aquest punt plantejar preguntes a diversos nivells per tal d’obtenir informació tant 

des del punt de vista general de l’aplicació com d’elements particulars de cada tasca. 

Per tant aquest apartat es podria plantejar en dues etapes: preguntes en detall pròpies 

de cada tasca després de la realització d’aquesta, i realització de les preguntes 

generals sobre l’aplicació al finalitzar el conjunt de totes les tasques. 

 

Preguntes particulars a nivell de tasca 

• Quin problema/es has detectat al realitzar la tasca? 

• Quina element / opció has trobat a faltar? 

• Quin element / opció valores més? 

• Quins elements o processos canviaries? 

• Has trobat alguna icona que t’hagi resultat difícil entendre a quina funcionalitat 

feia referència? 

• En algun moment esperaves una resultat diferent al prémer o interactuar amb 

algun element de la interfície? Quin? 

 

Preguntes generals a nivell d’aplicació: 

• La navegació entre pantalles de l’aplicació resulta lògica per a la realització de 

les tasques? 

• Quina és la teva opinió general de l’aplicació? 

• Quines funcionalitats afegiries? 

• Quines funcionalitats no inclouries? 
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És important tenir en compte que tot el procés d’avaluació és iteratiu i que convé dur-lo 

a terme varies vegades per refinar-lo i avaluar que les modificacions i millores 

introduïdes a partir d’una iteració no provoquen altres defectes o problemes 

posteriorment. Així doncs una correcta planificació i execució d’aquesta fase 

proporcionarà molta informació i, el que és més important, de molta qualitat,  de la 

forma d’interactuar i d’usar l’aplicació per part dels usuaris. 
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9. Anàlisi funcional 
9.1 Diagrama de casos d’ús 
S’identifiquen 2 actors diferents que intervenen a l’aplicació. Els usuaris registrats, que 

tindran accés a totes les funcionalitats de l’aplicació, i els usuaris no registrats, que no 

tindran accés a les funcionalitats relacionades amb la gestió d’actes favorits. 

 

 
Il·lustració  36 Diagrama de casos d'ús 

 

9.2 Descripcions dels casos d’ús 
 

Identificador CU-001 

Nom Registre d’usuari 

Prioritat Normal 

Descripció Registre de l’usuari al sistema 

Actors Usuari no registrat 

Pre-condicions L’usuari ha iniciat l’aplicació i no està registrat al sistema 

Flux 1. L’usuari prem sobre el botó “registra’t” 
2. L’usuari introdueix les dades demanades 
3. L’usuari prem el botó acceptar 

Flux alternatiu 2a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla inicial 

Post-condicions L’usuari s’ha registrat al sistema 
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Identificador CU-002 

Nom Login 

Prioritat Normal 

Descripció Identificació de l’usuari al sistema 

Actors Usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha iniciat l’aplicació i està registrat al sistema 

Flux 1. L’usuari prem sobre el botó “identifica’t” 
2. L’usuari introdueix les dades demanades 
3. L’usuari prem el botó acceptar 

Flux alternatiu 2a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla inicial 

Post-condicions L’usuari s’ha identificat al sistema 

 

 

Identificador CU-003 

Nom Cerca d’activitats amb filtres 

Prioritat Normal 

Descripció Cerca d’activitats segons diversos filtres disponibles 

Actors Usuari no registrat / usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha iniciat l’aplicació 

Flux 1. L’usuari prem sobre el botó “Cercar activitats” de la pàgina d’inici o 
sobre l’opció “Cerca” de la barra de navegació inferior disponible des 
de qualsevol pantalla. 

2. L’usuari prem sobre el selector “Províncies”. 
3. El sistema mostra un llista amb totes les províncies. 
4. L’usuari selecciona les províncies que desitgi i prem el botó “fet”. 
5. El sistema torna a la pantalla de cerca. 
6. L’usuari prem sobre el selector “Poblacions”. 
7. El sistema mostra una llista amb totes les poblacions referents a les 

províncies seleccionades al pas anterior. 
8. L’usuari selecciona les poblacions que desitgi i prem el botó “fet”. 
9. El sistema torna a la pantalla de cerca. 
10. L’usuari prem sobre el botó “Categories”. 
11. El sistema mostra una llista amb totes les categories disponibles. 
12. L’usuari selecciona les categories que desitgi i prem el botó “fet”. 
13. El sistema torna a la pantalla de cerca. 
14. L’usuari prem el botó “Cercar”. 

Flux alternatiu 4a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla de cerca. 
7a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla de cerca. 
11a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla de cerca. 

Post-condicions El sistema mostra una llista d’activitats coincidents amb els filtres de 
cerca que ha indicat l’usuari. 
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Identificador CU-004 

Nom Cerca d’activitats pròximes 

Prioritat Normal 

Descripció Cerca d’activitats per proximitat 

Actors Usuari no registrat / usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha iniciat l’aplicació 

Flux 1. L’usuari prem sobre el botó “Activitats a prop meu” de la pàgina 
d’inici o sobre l’opció “A prop” de la barra de navegació inferior 
disponible des de qualsevol pantalla. 

2. El sistema mostra un llista activitats ordenades per distància. 

Flux alternatiu  

Post-condicions El sistema mostra una llista d’activitats ordenades per proximitat a la 
ubicació de l’usuari. 

 

 

 

Identificador CU-005 

Nom Veure fitxa informació de l’activitat 

Prioritat Normal 

Descripció Accés a la fitxa amb tota la informació referent a l’activitat seleccionada 

Actors Usuari no registrat / usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha fet una cerca amb filtres, una cerca per proximitat o accedit 
a la seva llista d’activitats favorites 

Flux 1. A la pantalla on es mostra la llista d’activitats l’usuari prem sobre 
aquella que li interessa. 

2. El sistema mostra la fitxa amb el detall de tota la informació 
disponible de l’activitat seleccionada. 

Flux alternatiu 1a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla anterior. 

Post-condicions El sistema mostra tota la informació de l’activitat seleccionada. 
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Identificador CU-006 

Nom Veure activitat al plànol 

Prioritat Normal 

Descripció Accés a la ubicació de l’activitat al mapa 

Actors Usuari no registrat / usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha accedit a la fitxa d’informació de l’activitat 

Flux 1. A la pantalla de la fitxa d’informació de l’activitat, l’usuari prem sobre 
el botó “Plànol”. 

2. El sistema mostra el plànol amb la ubicació de l’activitat. 

Flux alternatiu 1a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla anterior. 

Post-condicions El sistema mostra la ubicació on es realitza l’activitat al plànol. 

 

 

 

Identificador CU-007 

Nom Recomanar activitat 

Prioritat Normal 

Descripció Recomanar per e-mail l’activitat seleccionada 

Actors Usuari no registrat / usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha accedit a la fitxa d’informació de l’activitat 

Flux 1. A la pantalla de la fitxa d’informació de l’activitat, l’usuari prem sobre 
el botó “Recomanar”. 

2. El sistema mostra la pantalla recomanar. 
3. L’usuari introdueix les dades demanades. 
4. L’usuari prem el botó “Enviar”. 

Flux alternatiu 1a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla anterior. 
2a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla anterior 

Post-condicions El sistema envia un e-mail a la direcció donada amb un missatge 
personalitzat i la informació de l’activitat. 
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Identificador CU-008 

Nom Afegir activitat a favorits 

Prioritat Normal 

Descripció Afegir l’activitat seleccionada a la llista de favorits de l’usuari 

Actors Usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha fet login i ha accedit a la fitxa d’informació de l’activitat 

Flux 1. A la pantalla de la fitxa d’informació de l’activitat, l’usuari prem sobre 
el botó “Favorit”. 

2. El sistema afegeix l’activitat a la llista de favorites de l’usuari. 

Flux alternatiu 1a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla anterior. 

Post-condicions L’activitat seleccionada s’afegeix a la llista d‘activitats favorites de 
l’usuari. 

 

Identificador CU-009 

Nom Veure llista de favorits 

Prioritat Normal 

Descripció Consultar les activitats favorites de la llista de l’usuari 

Actors Usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha fet login 

Flux 1. L’usuari prem l’opció “Perfil” de la barra de navegació inferior 
disponible des de qualsevol pantalla. 

2. El sistema mostra la llista d’activitats favorites de l’usuari. 

Flux alternatiu  

Post-condicions L’activitat seleccionada s’afegeix a la llista d‘activitats favorites de 
l’usuari. 

 

Identificador CU-010 

Nom Eliminar activitat favorita 

Prioritat Normal 

Descripció Eliminar activitat favorita de la llista de l’usuari 

Actors Usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha fet login i ha accedit a la fitxa d’informació de l’activitat 

Flux 1. A la pantalla de la fitxa d’informació de l’activitat, l’usuari prem sobre 
el botó “Favorit” que es mostra marcat amb color destacat. 

2. El sistema elimina l’activitat de la llista de favorits i el color destacat. 

Flux alternatiu 1a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla anterior. 

Post-condicions L’usuari ha eliminat l’activitat seleccionada de la seva llista de favorits 
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Identificador CU-011 

Nom Logout del sistema 

Prioritat Normal 

Descripció Sortir de la sessió de l’usuari 

Actors Usuari registrat 

Pre-condicions L’usuari ha fet login 

Flux 1. L’usuari prem sobre la opció “Perfil” de la barra de navegació inferior 
disponible des de qualsevol pantalla. 

2. El sistema mostra la pantalla de perfil. 
3. L’usuari prem sobre el botó “Logout” a la part superior dreta de la 

pantalla. 
4. El sistema tanca la sessió d’usuari i mostra la pantalla d’inici. 

Flux alternatiu 2a. L’usuari prem sobre el botó enrere i torna a la pantalla anterior. 

Post-condicions L’usuari ha eliminat l’activitat seleccionada de la seva llista de favorits 
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10. Disseny Tècnic 
10.1 Arquitectura General 
L’aplicació presenta una arquitectura distribuïda de tipus client – servidor doble en 

què, per una banda el client és el dispositiu mòbil de l’usuari on s’executa l’aplicació i 

el servidor és on s’allotja el servei web i es manté la base de dades. Alhora, però, el 

servidor actua també com a client, ja que ell és l’encarregat de sol·licitar i obtenir les 

dades de les activitats, que seran emmagatzemades a la BBDD, al servidor extern. 

Per tant doncs, el servidor web de l’aplicació actua amb dos rols diferents en funció de 

quina sigui la tasca que ha de fer. 

 

 
Il·lustració  37 Arquitectura general projecte 

 

10.2 Arquitectura plataforma web 
Els components que formen part de la plataforma web són: 

 

Servidor Gacc. 

En el rol de servidor per a l’aplicació mòbil, allotja el servei web en PHP sobre un 

servidor web Apache. Aquest és l’encarregat d’interactuar amb la base de dades 

MySQL del sistema, ja que és l’únic que té accés, i enviar les dades al client mòbil. 

 

En el rol de client, s’encarrega de sol·licitar i processar les dades rebudes del servidor 

extern, per emmagatzemar-les a la base de dades local. 

 

Servidor extern 

Servidor extern a l’aplicació on es posen a disposició totes les dades de les activitats 

en format XML que seran llegides i processades pel servidor Gacc. 
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10.3 Arquitectura plataforma mòbil 
La plataforma mòbil correspon a la part client del model d’arquitectura general i fa 

referència a la pròpia aplicació desenvolupada. Aquesta és l’encarregada de fer les 

sol·licituds al servidor Gacc i presentar les dades rebudes als usuaris. 

 

10.4 Arquitectura física 

 
Il·lustració  38 Arquitectura física projecte 

Tot i que durant la fase de desenvolupament de l’aplicació la configuració de 

l’arquitectura és va fer de forma local, de forma que només es podia treballar en xarxa 

local, un cop finalitzada aquesta ha estat allotjada en un servidor que pot ser accedit 

des de qualsevol lloc amb connexió a internet, de manera que la aplicació és funcional 

en aquells dispositius que la tinguin instal·lada. 

 

10.5 Arquitectura lògica 
La arquitectura lògica general del projecte segueix el patró d’arquitectura de software 

Model Vista Controlador, de manera que es separa la interfície, la part de negoci i de 

les dades del sistema, aconseguint un baix nivell d’acoblament i alt grau de cohesió 

entre els diferents elements que conformen l’aplicació. Tot això significa que l’aplicació 

serà més fàcil de mantenir, els seus components seran reutilitzables i sobretot serà 

fàcil d’escalar. 
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Al present projecte les diferents capes queden separades de la següent forma: 

• Model 

Ubicat a la plataforma web, es correspondria amb les dades de l’aplicació. 

• Vista 

Es correspon amb l’aplicació mòbil, ja que és l’encarregat d’interactuar i 

presentar les dades als usuaris. 

• Controlador 

Ubicat a les dues parts (dispositiu mòbil i servidor) ja que hi ha responsabilitats 

compartides, algunes de les quals es desenvolupen al propi dispositiu mòbil i 

d’altres al servidor. 

 
Il·lustració  39 Esquema Model Vista Controlador 

 

10.5.1 Arquitectura lògica plataforma mòbil 
El patró Model Vista Controlador és requisit necessari per desenvolupar aplicacions 

iOS, ja que el framework de desenvolupament està dissenyat per utilitzar aquest patró. 

Per tant el seu ús comportarà un desenvolupament més ràpid i eficient de l’aplicació 

mòbil. 

 

La separació per capes segons el patró MVC quedarà de la següent forma: 

• Vista 

Encarregada de mostrar la informació i interactuar amb l’usuari. S’encarrega de 

comunicar les interaccions de l’usuari al controlador a través d’accions. Els 

elements que formen aquesta capa són els arxius .xib del projecte. 
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• Controlador 

Capa encarregada de gestionar la lògica de l’aplicació a partir de les accions i 

decisions que l’usuari prengui durant la interacció amb les diferents vistes. Els 

elements que formen aquesta capa son els arxius anomenats viewControllers 

del projecte. 

• Model 

Es correspon amb les dades de les activitats, que un cop recuperades de la 

plataforma web es gestionen com objectes dins l’aplicació. 

 

Les principals regles per la correcta aplicació d’aquest patró són les següents: 

• El Controlador pot comunicar-se amb el Model i la Vista directament. 

• El Model i la Vista no es poden comunicar entre si. 

• La Vista no es comunica directament amb el Controlador, però interactuen a 

través d’accions. 

• El Model no pot comunicar-se amb el Controlador, però poden interactuar a 

través de mecanismes de notificació. 

• Els diferents Models que formen el sistema poden comunicar-se entre ells. 

• Pot existir comunicació entre els diferents controladors del sistema. 

 

10.5.2 Arquitectura iOS 
iOS és un sistema operatiu mòbil creat per Apple.inc inicialment desenvolupat per al 

iPhone i posteriorment utilitzat en d’altres dispositius com l’iPad. 

 

La arquitectura iOS està basada en capes, en que les capes més altes contenen els 

serveis i tecnologies més importants per al desenvolupament d’aplicacions, i les capes 

més baixes controlen els serveis bàsics. 
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Il·lustració  40 Arquitectura per capes iOS 

Core OS 

És la capa més baixa de la pila i és la capa del nucli del sistema operatiu. Es situa 

directament sobre el hardware. S’encarrega de tasques bàsiques de baix nivell com: 

• Gestió de la memòria virtual 

• Gestió de processos, fils, gestió de la memòria i comunicació entre processos. 

• Gestió del sistema d’arxius 

• Gestió de l’accés a la xarxa 

• Gestió dels processos que interactuen directament amb el hardware 

Core Services 

És la capa que permet accedir a tots els serveis bàsics del sistema i conté els serveis 

fonamentals del sistema operatiu que poden ser usats per totes les aplicacions 

creades per tercers. Alguns exemples de serveis són: 

• iCloud 

• ARC (Automatic Reference Counting) 

• GCD (Grand Central DIspatch) 

Media 

És la capa que permet gestionar fitxers multimèdia. Conté les tecnologies de gràfics, 

àudio i vídeo del dispositiu mòbil. 

Cocoa Touch 

És la capa més important i està formada per un conjunt de frameworks per al 

desenvolupament d’aplicacions. Entre tots aquests frameworks destaquen el dos més 

fonamentals: 

• UIKit. Conte totes les classes necessàries per al desenvolupament de la 

interfície d’usuari. 

• Foundation. Defineix classes bàsiques, accés i gestió d’objectes, serveis del 

sistema operatiu. 
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10.5.3 Arquitectura lògica plataforma web 
La solució emprada a la plataforma web ha estat la separació de responsabilitats per 

funcionalitats, de manera que cada funcionalitat de l’aplicació mòbil que necessita 

suport del servei web es correspon amb un element del servidor. D’aquesta forma no 

existeix una separació per capes en la plataforma web, sinó que cada element és 

responsable de la seva funcionalitat. 

10.5.4 Arquitectura lògica d’intercanvi d’informació entre 
plataformes 
La comunicació entre les diferents plataformes que trobem en el projecte es realitzarà 

utilitzant REST (Representational State Transfer) emprant XML en la comunicació per 

l’obtenció de dades des del servidor extern i JSON en la comunicació entre l’aplicació 

mòbil i el servei web. 

 
10.6 Arquitectura de components 

 
Il·lustració  41 Arquitectura de components 

El projecte es divideix en un conjunt de components que es distribueixen entre la 

plataforma mòbil, la plataforma web i d’altres externs. 
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Plataforma mòbil 

S’identifiquen diferents components com la aplicació, que és el component amb el que 

interactua l’usuari. La aplicació comunica amb els frameworks del sistema que són els 

responsables d’interactuar amb els serveis bàsics que ofereix el dispositiu (GPS per 

exemple) i amb la plataforma web. 

 

Plataforma web  

S’identifiquen diferents elements com el servidor HTTP encarregat de rebre les 

peticions i retornar les respostes corresponents. Aquest interactua amb el servei web 

que és el que implementa la lògica d’aquesta plataforma i és relaciona amb el sistema 

gestor de la base de dades i amb la resta de components externs. 

 

Components externs  

Formats pel servidor d’on s’obtenen les dades de les activitats i per el servei de GEO 

posicionament de google maps, que s’utilitza per obtenir les coordenades de les 

direccions de les activitats i així poder saber les que es realitzen més a prop de la 

posició de l’usuari. 

 

10.7 Arquitectura de base de dades 
Els requeriments que el projecte presenta en quan a base de dades fan referencia a la 

gestió d’usuaris, les activitats i les activitats favorites que els usuaris registrats poden 

registrar. 

 

10.7.1 Model relacional de la base de dades 
Cada usuari registrat podrà gestionar un nombre indeterminat d’activitats favorites i 

cada activitat podrà ser favorita d’un nombre indeterminat d’usuaris, pel que la 

cardinalitat de la relació és 0..* en tots dos extrems. Aquest fet provoca l’aparició d’una 

taula derivada de les dues entitats principals, que tindrà el nom de la relació, i que serà 

l’encarregada de gestionar la relació d’activitats favorites dels usuaris.  Aquesta taula 

estarà formada per les claus primàries de cada entitat. 
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El disseny de la base de dades és el següent: 

 

 
Il·lustració  42 Model relacional base de dades 

 

 

Entitat Descripció 

Usuaris Persistència de dades relaciones amb els usuaris del sistema 

Activitats Persistència de dades relacionades amb les activitats disponibles 

Favorits Persistència de dades d’activitats favorites entre usuaris i activitats 

 

10.7.2 Entitat usuaris 

Atribut Tipus Descripció 

Id_usuari Autonumèric Identificador numèric per cada usuari 

mail_usuari Text Mail per poder fer login 

pass Text Password de cada usuari 

passConfirm Text Confirmació del password per evitar errors 
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10.7.3 Entitat activitats 

Atribut Tipus Descripció 

Id_activitat Autonumèric Identificador numèric per cada activitat 

Pk_activitat Enter Identificador propi de cada activitat 

Nom_activitat Text Nom de l’activitat 

Descripcio_activitat Text Descripció de l’activitat 

Data_inici_activitat Data Data d’inici de l’activitat 

Data_fi_activitat Data Data de finalització de l’activitat 

Horari_activitat Text Horari de l’activitat 

Lloc_activitat Text Lloc on es realitza l’activitat (Museu, Sala, 
etc.) 

Adreca_activitat Text Direcció de l’activitat 

Població_activitat Text Municipi on es realitza l’activitat 

Comarca_activitat Text Comarca on es realitza l’activitat 

Cp_activitat Enter Codi postal municipi de l’activitat 

Latitud_activitat Real Latitud activitat per localització al mapa 

Longitud_activitat Real Longitud activitat per localització al mapa 

Telèfons_activitat Text Telèfons d’interès de l’activitat 

Web_activitat Text URL de l’activitat 

Entrades_activitat Text Preu de les entrades de l’activitat 

Categoria_activitat Text Categoria a la que pertany l’activitat 

Subcategoria_activitat Text Subcategoria a la que pertany l’activitat 

Imatge_activitat Text URL de la imatge de l’activitat 

Organitzador_activitat Text Nom organitzador de l’activitat 

Telèfon_organitzador Text Telèfon de contacte organitzador activitat 

Web_organitzador Text URL organitzador activitat 

Mail_organitzador Text E-mail de contacte organitzador activitat 

 

10.7.4 Entitat favorits 

Atribut Tipus Descripció 

Id_usuari Autonumèric Identificador numèric per cada favorit 

mail_usuari Text Mail per conèixer l’usuari del favorit 

pk_activitat Text Identificador propi per conèixer l’activitat favorita 
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10.8 Diagrama de classes 
10.8.1 Classes plataforma mòbil (capa de presentació) 

 
Il·lustració  43 Classes plataforma mòbil (presentació) 

 

10.8.2 Classes plataforma mòbil (capa de negoci) 
 

 
Il·lustració  44 Classes plataforma mòbil (negoci) 

 

10.8.3 Estructura plataforma web 
 

 
Il·lustració  45 Estructura plataforma web 
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10.9 Diagrama de seqüència 
A continuació es mostra com seria el diagrama de seqüència per a la acció d’un usuari 

que cerca activitats amb filtres. 

 
Il·lustració  46 Diagrama de seqüència acció cercar activitats 
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11. Desenvolupament 
Degut a que el projecte desenvolupat fa ús constant de la connexió de dades del 

dispositiu, s’ha procurat minimitzar tot el possible la transferència de dades entre 

servidor i aplicació, per tal que l’experiència d’ús sigui el més positiva possible i que es 

consumeixin els mínims recursos de connexió. Un clar exemple d’aquest fet es pot 

observar en la funcionalitat d’obtenir les activitats més pròximes a l’usuari, en que el 

dispositiu mòbil envia al servidor les dades de localització i és el propi servidor el que 

calcula la distància entre activitats i usuari per proporcionar únicament les dades de 

les 50 activitats més properes. D’aquesta forma s’ha evitat transmetre dades de 

localització de totes les activitats del servidor al dispositiu mòbil, i que fos aquest qui 

calculi les més pròximes. 

 

11.1 Servidor 
Per al desenvolupament de la part que correspon al servei web que proporciona les 

dades a l’aplicació s’han utilitzat diferents eines: 

 

HOSTINGER 

Servei gratuït que proporciona base de dades MySQL, servidor web Apache i intèrpret 

PHP, que són els elements i eines necessaris per al funcionament del servei web i de 

la base de dades. Per aquests motius s’ha considerat una bona opció ja que alhora 

permet la llibertat de poder provar la aplicació des de qualsevol lloc on es tingui 

connexió a internet, ja que el servei web estarà sempre disponible. 

El principal inconvenient és que al ser un servei gratuït presenta certes limitacions. 

Degut a aquestes limitacions, el script php inclòs al fitxer loadData.php encarregat de 

obtenir les dades de les activitats i emmagatzemar-les a la base de dades no es pot 

executar amb normalitat, ja que aquest realitza un nombre de peticions externes més 

elevat del permès per aquest servei. Degut a aquest inconvenient la solució utilitzada 

ha estat executar aquest script de forma local local per, un cop obtingudes totes les 

dades a la base de dades en local, fer una importació d’aquestes a la base de dades 

de Hostinger, de forma que el funcionament és el normal. 

 

PHP 

Llenguatge de programació del costat del servidor molt utilitzat actualment, amb una 

extensa comunitat al seu darrera i molta documentació disponible, motius pels que 



TFG – Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils (iOS) 
 

 64 Autor Xavier Pregona Soto 
Consultors Jordi Ceballos Villach / Jordi Almirall López 

s’ha considerat una bona opció per desenvolupar la part corresponent al servidor del 

projecte. 

 

MySQL 

Sistema de gestió de bases de dades relacional multi fil i multi usuari molt utilitzat en 

l’actualitzat. Disposa de molta documentació i compleix els requisits necessaris que 

necessita els projecte desenvolupat. 

Estructura del servei web 

El servei web desenvolupat s’ha dividit en diversos arxius, cadascun amb un propòsit 

diferent segons les funcionalitats de l’aplicació: 

• loadData.php 

En aquest arxiu es troba el codi referent a la lectura de les dades de les 

activitats de la seva font en format xml, i la introducció d’aquestes a la nostra 

base de dades. 

Cal destacar que un cop obtingudes les dades de l’adreça i població de cada 

activitat, es fa ús de la API google maps geocode1 per tal d’obtenir les dades 

de localització (latitud i longitud), que s’utilitzaran posteriorment a la cerca 

d’activitats per proximitat. 

L’ús d’aquesta API te diverses limitacions com un màxim de 2500 peticions/dia 

o 5 peticions/segon, però que en qualsevol cas són més que suficients per les 

necessitats del projecte, ja que el nombre d’activitats oscil·la al voltant de les 

1000. 

• register.php 

En aquest arxiu es troba el codi referent al registre dels usuaris a la nostra 

base de dades. 

• login.php 

En aquest arxiu es troba el codi referent al login dels usuaris de l’aplicació. Si la 

identificació és correcta es retorna la informació referent a les activitats 

favorites que l’usuari pugui haver seleccionat en alguna sessió anterior. 

• pobles.php 

En aquest arxiu es troba el codi que retorna els pobles amb alguna activitat a la 

base de dades, de forma que s’aconsegueix presentar un filtre de població a 

l’usuari més eficient, ja que només contempla aquells pobles que disposen 

d’alguna activitat. 

                                                
1 https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/?hl=es 
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Cal tenir en compte que si s’ha seleccionat alguna província al filtre 

corresponent, es retornen només els pobles que pertanyen a la província 

seleccionada. 

• categories.php 

En aquest arxiu es troba el codi que retorna les categories d’activitats 

disponibles a la base de dades. 

Les dades retornades també tenen en compte els filtres que prèviament puguin 

haver estat seleccionats (província i població), de forma que només es retornen 

la categoria per aquelles activitats coincidents amb els filtres anteriors, de 

forma que s’aconsegueix presentar un filtre de categoria més eficient 

desestimant aquelles categories que no tindrien cap resultat. 

• consulta.php 

En aquest arxiu es troba el codi que retorna les dades de les activitats segons 

els filtres que han estat seleccionats. 

• consulta_proximitat.php 

En aquest arxiu es troba el codi que retorna les dades de les 50 activitats 

geogràficament més pròximes a l’usuari. 

Es reben les dades de localització de l’usuari i, a través de la fórmula de 

Haversine 2 , es calcula la distància a la que es troben les activitats i 

s’emmagatzemen en un vector ordenat segons aquest paràmetre, que serà 

retornat a l’aplicació. 

• favorites.php 

En aquest arxiu es troba el codi que gestiona les activitats favorites que afegeix 

o elimina l’usuari. 

• comarques.php 

Arxiu de suport que conté les comarques que pertanyen a cada província, ja 

que la font de dades no conté la província de la activitat però si la comarca. 

D’aquesta forma doncs, quan l’usuari vol filtrar activitats per província el que 

realment fa el servei web es consultar activitats per comarca. 

• ddbb.php 

Classe encarregada de proporcionar accés a la base de dades i realitzar les 

operacions relacionades amb aquesta. 

• utils.php 

Arxiu on s’ha inclòs diferents mètodes que inclouen tasques comuns per a la 

majoria d’arxius. 

                                                
2 http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_del_Haversine 
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Comunicació entre el servei web i l’aplicació 

El servei web sempre es comunica amb l’aplicació retornant les dades demanades en 

format JSON, de forma que resulta més àgil i eficient per treballar-hi. Si la consulta 

realitzada es processa correctament i té resultats, aquests es retornen normalment. En 

cas de no obtenir resultats es retorna un 0 per indicar a l’aplicació aquest fet. 

 

11.2 Aplicació mòbil 
El desenvolupament de l’aplicació mòbil s’ha dut a terme amb l’editor xCode 6.3.1 

utilitzant el patró Model Vista Controlador. 

 

Model 

La part corresponent al model la forma l’entitat XPSActivityModel que conté totes les 

propietats corresponents a la informació que necessària que es vol presentar a 

l’aplicació, així com aquells mètodes necessaris per inicialitzar i crear els objectes. 

 

Vistes 

En el desenvolupament del projecte s’ha treballat amb cinc vistes diferents en format 

.xib que són les corresponents a les de la pantalla d’inci, registre, login, activitat i 

plànol. La resta de vistes es corresponen amb taules que s’han treballat a través dels 

seus mètodes delegats dels controladors. 

 

Controladors 

Existeix un controlador per cada vista diferent de l’aplicació, excepte per la vista on es 

treballa amb els filtres de província, població i categoria que es reutilitza la mateixa 

taula però es canvien les dades mostrades en funció de cada cas. 

Quan ha estat necessari comunicar controladors, sempre s’ha fet a través de mètodes 

delegats, ja siguin els propis proporcionats pel sistema o definint-ne de nous com es el 

cas de XPSOptionsSearchTableViewController. 

 

Comunicació entre l’aplicació i el servei web 

La aplicació es comunica amb el servei web de dues formes. Per una part, per fer les 

consultes de categories, pobles i activitats es fa una petició a la url que correspongui 

passant els diferents paràmetres de la consulta per GET.  

D’altre banda, per les consultes de registre, login i favorits, les sol·licituds es fan per 

POST ja que contenen dades de caràcter més sensible. En el cas que l’aplicació 
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funcionés en un entorn real, caldria encriptar aquestes dades per fer la comunicació 

més segura. 

Totes les peticions de dades al servei web es fan de forma asíncrona, de manera que 

no es bloqueja el funcionament normal de l’aplicació i és proporciona feedback a 

l’usuari. D’aquesta manera s’evita que l’aplicació quedi bloquejada durant els segons 

que trigui la comunicació entre aplicació i servidor, cosa que repercutiria en 

l’experiència d’ús per part de l’usuari. 

 

Frameworks 

Per poder treballar amb mapes i localitzacions de l’usuari i de les activitats, ha estat 

necessari importar al projecte dues llibreries del sistema que no estan incorporades 

per defecte com Mapkit i CoreLocation. 

El primer cop que s’obre l’aplicació amb un dispositiu, aquesta demana permís per 

utilitzar la localització de l‘usuari  

 

També s’ha incorporat al projecte la llibreria SDWebImage3 sota llicencia MIT. Aquesta 

llibreria permet fer una carrega asíncrona de les imatges que es mostren a les llistes 

d’activitats, de manera que l’usuari no obtingui una resposta lenta al fer scroll a la 

pantalla degut a la carrega d’imatges. Amb aquesta inclusió s’aconsegueix que l’usuari 

pugui recórrer tot la llista sense sensació de ralentització del scroll. 

 

Sessions d’usuari 

Per treballar amb dades referents a un usuari identificat correctament al sistema i la 

seva gestió de favorits, s’ha utilitzat la classe NSUserDefaults, que permet 

emmagatzemar petites quantitats d’informació durant la sessió d’usuari i accedir-hi de 

forma transparent des de qualsevol classe de la nostra aplicació. Això ha permès 

emmagatzemar i treballar de forma local amb les activitats favorites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 https://github.com/rs/SDWebImage 
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12. Funcionament de l’aplicació 
12.1 Inici 
Al iniciar l’aplicació apareix la pantalla principal de l’aplicació, on es troben les diferents 

opcions “identifica’t”, “registra’t”, “Cerca Activitats” i “Activitats a prop” disponibles per a 

l’usuari. Aquesta pantalla serveix sempre com a punt central des d’on l’usuari pot 

accedir a les funcionalitats més importants de l’aplicació, ja que sempre estarà 

disponible a través de l’accés ràpid de la barra de navegació inferior que sempre esta 

visible. 

 

Il·lustració  47 icona i pantalla inicial aplicació 
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12.2 Registre 
Des de la pantalla d’inici es pot accedir a la pantalla de registre prement el botó 

“registra’t” on l’usuari podrà introduir les dades requerides per crear un compte 

d’usuari. 

La pròpia aplicació fa un conjunt de validacions per tal d’evitar inconsistències de 

forma que cal introduir un e-mail amb un format vàlid i una contrasenya amb almenys 

5 caràcters. En cas de no complir aquests requisits es mostra un missatge d’alerta 

segons quin sigui el cas. 

 
Il·lustració  48 Pantalla registre i error mail no vàlid 

 

 
Il·lustració  49 Errors derivats input password 
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12.3 Identificació 
Des de la pantalla d’inici es pot accedir a la pantalla d’identificació prement el botó 

“identifica’t”. 

L’usuari ha d’introduir el e-mail amb el que hagués fet el registre en algun moment 

anterior i la seva contrasenya per identificar-se al sistema. En cas que no sigui 

correcte es mostra un missatge d’alerta. Si la identificació es realitza de forma exitosa 

es retorna automàticament cap a la pantalla d’inici on es mostra un missatge de 

benvinguda. 

 
Il·lustració  50 Pantalla  login i error 

 
Il·lustració  51 Pantalla d'inici després de fer el login 
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12.4 Perfil 
En qualsevol moment es pot accedir a la pantalla de perfil des de la barra de 

navegació inferior, on l’usuari podrà veure una llista amb totes les seves activitats 

favorites, en cas que en tingui. Cal estar prèviament identificat al sistema per poder 

veure aquesta llista. En cas de no estar-ho es mostra un missatge d’alerta indicant 

aquest fet. Des d’aquesta pantalla també podem fer Logout amb l’opció disponible a la 

part superior dreta, de forma que es retornarà a la pantalla inicial de l’aplicació perdran 

les dades de la sessió. 

 
Il·lustració  52 Pantalla perfil usuari loguejat i no loguejat 

 

 
Il·lustració  53 Pantalla d'inici després de fer logout 
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12.5 Cerca d’activitats 
A la pantalla de cerca d’activitats es pot accedir des de la pantalla inicial de l’aplicació 

prement el botó “Cerca” o des de qualsevol lloc de l’aplicació a través de la barra de 

navegació inferior prement la icona de “Cerca”. 

 
Il·lustració  54 Pantalla cerca d'activitats amb filtres 

En aquesta pantalla l’usuari podrà seleccionar els filtres de província, població, 

categoria i data segons les seves preferències. Tots els filtres són opcionals, i si no 

s’escull una opció per defecte es fa la cerca amb la opció “tots” per aquell filtre. 

Un cop seleccionada una opció es pot prémer el botó “Fet” per confirmar la selecció o 

“Cerca” per tornar enrere. 

 
Il·lustració  55 Pantalles filtres província i població 



TFG – Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils (iOS) 
 

 73 Autor Xavier Pregona Soto 
Consultors Jordi Ceballos Villach / Jordi Almirall López 

Les preferències seleccionades es desen de forma que cada vegada que tornem a la 

vista general de cerca es pot observar la selecció feta en cada cas. 

 
Il·lustració  56 Pantalles filtre de categoria i cerca amb filtres seleccionats 

Un cop seleccionades les preferències de cerca desitjades prement el botó “Buscar” 

situat a la part superior dreta es realitzarà la cerca d’activitats segons els filtres.  

Per una millor experiència d’us, els filtres de poble i categoria només mostren aquelles 

opcions que tenen resultats disponibles, de forma que per exemple si s’ha seleccionat 

la província de Barcelona, en el moment de seleccionar una població només es 

mostren aquelles poblacions amb activitats disponibles per la província seleccionada. 
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12.6 Llista d’activitats 
Un cop feta la cerca es presenta la pantalla amb els resultats de la mateixa de forma 

que a la pròpia llista es pugui veure ja la informació més rellevant que interessa als 

usuaris. En aquesta llista es pot fer “scroll” entre els resultats i prémer sobre els que 

interessi veure la informació complerta en detall a la pantalla de detall de l’activitat. 

 
Il·lustració  57 Pantalla liista resultats cerca d'activitats 

12.7 Detall activitat 
Prement sobre un element la llista de resultats d’activitats o des de la llista de favorits 

de l’usuari, accedim a la pantalla de detall de l’activitat on es podrà veure la resta 

d’informació i realitzar diferents accions. 

 
Il·lustració  58 Pantalla detall activitat 
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Si es prem sobre la icona “recomanar” o la icona “plànol” ubicades a la part central 

dreta al costat de la imatge de l’activitat, s’accedirà a la pantalla que permetrà 

recomanar l’activitat, enviant tota la informació d’aquesta a través d’un correu 

electrònic  al usuari desitjat, o al plànol on es podrà veure la ubicació de l’activitat i del 

usuari. 

 
Il·lustració  59 Pantalles recomanació i plànol 

A la pantalla del plànol, prement al botó “Ruta” ubicat a la part dreta superior 

obtindrem la ruta per anar des de la ubicació de l’usuari fins la ubicació de l’activitat. A 

la part inferior dreta també es disposa per canviar el tipus de plànol segons les 

preferències de l’usuari. 

 
Il·lustració  60 Pantalla plànol amb ruta i opcions de visualització 
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La tercera acció que un usuari pot realitzar a la pantalla de l’activitat és la de favorit. 

Aquesta, afegeix o elimina l’activitat a la llista de favorits de l’usuari, però cal que 

l’usuari estigui registrat i identificat al sistema. En cas que no ho estigui es mostra un 

missatge d’alerta indicant aquest fet. Les activitats que siguin favorites d’un usuari es 

mostren amb la icona en color groc. 

 
Il·lustració  61 Pantalla activitat favorita i error usuari no loguejat 
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12.8 Cerca per proximitat 
A la pantalla de cerca d’activitats per proximitat es pot accedir des de qualsevol lloc de 

l’aplicació a través de la barra de navegació inferior prement la icona de “A prop”. Es 

mostra una llista molt semblant a obtinguda al fer una cerca amb filtres, on es mostren 

les 50 activitats més properes a la ubicació de l’usuari indicant les dades més 

importants de cada activitat i la distància. 

 
Il·lustració  62 Llista de resultats cerca per proximitat 

Igual que en la resta de llistes d’activitats si es prem a sobre d’alguna de les activitats 

s’accedirà a la pantalla de l’activitat on es podrà veure la informació en detall 

d’aquesta. 
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13. Conclusions 
La realització del present projecte ha representat una tasca difícil que ha requerit d’una 

forta dedicació de temps i esforç, superior a la esperada a l’inici del mateix. Durant  el 

desenvolupament s’han complert les previsions realitzades a l’inici, tot i alguns 

desviaments provocats per diferents motius, alguns dels quals previstos al capítol de 

riscos associats al projecte com la falta d’experiència i coneixements en tasques 

especifiques de programació, especialment a l’entorn iOS. 

 

13.1 Assoliment dels objectius proposats 
Els objectius i funcionalitats previstos a la planificació del projecte s’ha complert 

totalment, de forma que l’aplicació ofereix aquelles funcionalitats que s’esperava tot i 

que durant el propi desenvolupament han sorgit noves idees i millores, que s’ha decidit 

no aplicar al no estar planificades per evitar possibles imprevistos que poguessin 

comprometre l’objectiu del projecte. 

La aplicació compleix amb els criteris de disseny i usabilitat que s’havien previst a la 

fase de disseny conceptual tenint en compte els resultats dels diferents mètodes 

d’indagació emprats. 

S’ha procurat optimitzar el màxim possible l’ús de la connexió de dades del dispositiu 

mòbil, implementant totes aquelles parts que s’ha pogut al servidor. D’aquesta manera 

es pretén no fer un ús innecessari dels recursos de l’usuari que podrien afectar la 

experiència d’us de l’aplicació. 

 

13.2 Variacions respecte el disseny inicial previst 
Inicialment el projecte no contemplava el desenvolupament d’una part servidora com a 

suport de l’aplicació mòbil, ja que es pretenia aprofitar serveis existents d’on obtenir la 

informació, per centrar-se únicament en el desenvolupament i la tecnologia sobre iOS. 

Finalment això no ha pogut ser així, pel que ha estat necessari implementar també un 

servei propi al servidor que s’encarrega de recollir les dades de les activitats i 

emmagatzemar-les a una base de dades pròpia, per posteriorment enviar-les a 

l’aplicació quan aquesta les sol·licita. 
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13.3 Valoració personal 
La decisió de realitzar el projecte dins l’àmbit del desenvolupament per iOS era ferma 

ja des d’un bon temps abans de començar. La experiència personal prèvia en 

desenvolupament de projectes de programari era pràcticament nul·la, pel que el 

principal repte i motivació esdevenia la realització d’un treball que permetés adquirir 

certs coneixements i destresa sobre aquesta plataforma. 

L’experiència personal final és sens dubte positiva, ja que el principal propòsit ha estat 

complert i actualment els coneixements adquirits gràcies a aquest projecte, permeten 

afrontar nous reptes, ja sigui plantejant millores d’aquest propi projecte que han sorgit 

durant el propi desenvolupament, o treballant en d’altres idees i projectes que 

sorgeixin al futur. 

El fet d’haver d’afrontar la implementació de la part servidora, que no estava prevista, 

ha esdevingut positiva, ja que la visió obtinguda del funcionament i col·laboració entre 

plataformes diferents ha estat més complerta ja que s’ha dut a terme des d’una 

perspectiva molt més general. 

 

13.4 Futures millores 
Durant el desenvolupament del projecte han sorgit noves idees i millores sobre les 

pròpies funcionalitats que s’han anat desenvolupant, en la majoria de casos degut als 

nous coneixements de les possibilitats que ofereix el dispositiu i que s’han anat 

adquirint al llarg dels últims mesos. Tot i això, introduir aquestes millores o noves 

funcionalitats podia suposar un risc de deixar incompletes d’altres que estaven 

previstes inicialment. 

• Integració amb xarxes socials 

La possibilitat de poder compartir la informació d’una o més activitats pot 

resultar atractiva per l’usuari, i també per la pròpia aplicació, ja que 

s’aconsegueix difusió a través d’uns canals molt actius avui dia. 

• Valoració d’activitats i comentaris 

Com a usuari sempre és una bona ajuda conèixer la valoració i opinions 

d’altres usuaris respecte l’activitat en que es té interès. 

• Altres informacions d’interès 

Tot i existir altres aplicacions especifiques per aquestes funcionalitats, poder 

mostrar restaurants, allotjaments o previsió meteorològica des de la pròpia 

aplicació suposaria un molt bon complement. 
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• Buscador d’activitats per paraula clau 

Una bona millora a la funcionalitat de cerca d’activitats resultaria la de poder 

buscar segons alguna paraula clau que pugui interessar. Amb això 

s’aconseguiria una alta personalització dels resultats. 

• Alta d’activitats 

La base de l’aplicació és la informació disponible de les activitats. Si els propis 

usuaris poguessin donar d’alta activitats que es duen a terme i que no estan a 

la base de dades de GACC, resultaria una bona ampliació de les possibilitats 

de l’aplicació. Caldria però buscar solucions per verificar que les dades 

introduïdes són certes per evitar l’ús mal intencionat. 

• Noves fonts d’informació 

Obtenir més dades d’activitats d’altres fonts d’informació (ajuntaments, 

organitzacions, etc.) complementaria i enriquiria la pròpia aplicació. Caldria 

però buscar solucions a la possibilitat de duplicitats d’activitats i buscar la forma 

d’integrar informacions diferents obtingudes d’una mateixa activitat. 
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14.3 Formació online 
• Developing iOS 7 Apps for iPhon and iPad by Standford. 

https://itunes.apple.com/us/course/developing-ios-7-apps-for/id733644550 

• Programación iOS para iPhone y iPad. https://www.udemy.com/curso-de-

programacion-ios-para-iphone-y-ipad/#/ 

 


