
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicació Android Shapes and Colors per a fomentar 

l’aprenentatge de formes i colors per a nens en edat 
preescolar 
 
 
Pedro Barbosa Carvalho 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes – Pla 2003 
21 de Juny de 2015 

Consultors 
Joan Vicent Orenga Serisuelo 

Antonio Rodríguez Gutiérrez



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de 
Reconeixement-NoComercial-
SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative 
Commons 
  



   

Copyright ©   2015  PEDRO BARBOSA 
CARVALHO. 
 
Permission is granted to copy, distribute and/or 
modify this document under the terms of the 
GNU Free Documentation License, Version 1.3 
or any later version published by the Free 
Software Foundation; with no Invariant 
Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-
Cover Texts.  
A copy of the license is included in the section 
entitled "GNU Free Documentation License". 
 
C) Copyright 
 
© (PEDRO BARBOSA CARVALHO) 
Reservats tots els drets. Està prohibit la 
reproducció total o parcial d'aquesta obra per 
qualsevol mitjà o procediment, compresos la 
impressió, la reprografia, el microfilm, el 
tractament informàtic o qualsevol altre sistema, 
així com la distribució d'exemplars mitjançant 
lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de 
l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de 
Propietat Intel•lectual. 



 Pàg. i 
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Desenvolupament aplicacions dispositius 
mòbils 

Titulació: 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes – Pla 2003 

  Resum del Treball:  

Shapes and Colors és un joc per a nens en edat preescolar, que ajuda a 
aprendre les formes i els colors, a saber com es diuen, i a reconèixer objectes 
amb aquests atributs. 

Està composat per 3 mini-jocs i està disponible en 3 idiomes: Castellà, Català i 
Anglès. 

Les instruccions del joc són donades en el moment de jugar, mitjançant veu. 

 

  Abstract: 

Shapes and Colors is a game for preschool kids, that help with learning shapes 
and colors, how to say it, and to recognize objects with these attributes. 

It is composed of three mini-games and is available in three languages: 
Spanish, Catalan and English. 

The game instructions are given at the time to play through voice. 

 

  Paraules clau (entre 4 i 8): 

joc, formes, colors, nens, estrella, didàctic, game-based learning 
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1. Introducció 
 
 

1.1 Context i justificació del Treball 
 

L’objectiu d’aquest treball és la iniciació i reforç en l’aprenentatge de colors 
i formes per a nens en edat preescolar.  

 
Els nens entren en contacte amb les matemàtiques, formes, figures i 
llenguatges des del moment en que neixen. Per aquest motiu, i donada la 
època tecnològica en la que viuran, els estudiants que incorporin les formes 
primerencament, probablement aprenguin de manera més fàcil en un futur, 
per haver assolit una base en l’aprenentatge geomètric. 
Per a un nen en edat preescolar, aprendre les formes geomètriques 
constitueix el pas previ al aprenentatge de geometria i al raonament 
espacial. [1][3] 

 

De la mateixa forma, aprendre els colors en edats preescolars en permet 
fonamentar l’aprenentatge, sense haver d’esperar a que sorgeixi en el 
llenguatge parlat. Tanmateix, la percepció dels colors afavoreix la atenció 
cap a un punt abstracte dels objectes, que fisiològicament poden percebre 
[2]. 
 
Així, l’aportació forma part del anomenat game-based learning i es realitza 
al el propòsit d’estimular i potenciar les capacitats cognitives responsables 
de l’associació i identificació de formes i colors mitjançant l’ús de dispositius 
mòbils tàctils, donat que és un dispositiu present a la majoria de llars, de la 
que els nens en fan ús. 
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1.2 Objectius del Treball 
 
 Requeriments funcionals a alt nivell: 
 

Elaborar un joc per la plataforma Android (dispositius mòbils i tauletes) que 
estimuli el nen per a l’aprenentatge de colors i formes. 

 
- Colors 

o Permetre escoltar la pronunciació de cada color (entre els bàsics), 
visualitzant-lo a la pantalla del dispositiu. 

o Estimular la identificació cognitiva de cada color mitjançant mini-
jocs, distribuïts en varis nivells d’aprenentatge. 

 
- Formes 

o Permetre escoltar la pronunciació de cada forma (entre les 
bàsiques). 

o Estimular la identificació cognitiva de cada color mitjançant mini-
jocs, distribuïts en varis nivells d’aprenentatge. 

- Objectes 
o Permetre associar objectes a atributs forma i color. 
o Estimular la agilitat cognitiva, identificant objectes diversos. 

 
El joc ha de permetre avançarà i retrocedirà de nivell, mostrant colors o 
formes (segons elecció inicial) segons els encerts i errades (respectivament) 
de l’usuari. 

o Blocs de nivells: Al finalitzar un bloc de nivells, es passarà a un 
altre color/forma, de fet que la navegació entre nivells per 
errades/encerts es produirà per la mateixa forma o color a no ser 
que es finalitzi el bloc de nivells. 

 
 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

Es decideix desenvolupar un producte nou, en format Android Package 
.APK (o via Google Play en cas que el producte fos considerat adequat per a 
la seva publicació), que permetrà la instal·lació de la solució en un dispositiu 
Android. 
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Es descarta una solució existent per a evitar risc de plagi, i per a l’obtenció 
de coneixements de programació sota aquest llenguatge i coneixement 
d’utilització de les llibreries gràfiques que li donen suport; Aquestes, ja 
existents (http://www.andengine.org/) són de codi lliure. L’objectiu doncs 
d’aquestes, és facilitar la codificació a nivell tècnic per a poder oferir una 
solució de més qualitat, en menys temps utilitzant-les com a capa 
d’abstracció del motor OpenGLES 2. 
 
Els recursos d’àudio tals com música de fons, s’han obtingut de la xarxa 
(internet) sempre que la seva llicència ho permeti. 
 
Els recursos d’àudio vocals, es han sigut gravats i distorsionats 
posteriorment amb un software d’edició d’àudio Vector 2 Express 
(http://www.fluxforge.com/vector/). 
 
La resta de recursos tals com gràfics i animacions s’elaboraran des de zero, 
sempre que sigui possible. 
 

 

1.4 Planificació del Treball 
  
 
Recursos: 

- Ordinador de sobretaula o portàtil amb perifèrics 
d’entrada/sortida bàsics, que suporti la versió de Eclipse Java EE 
IDE (Luna 4.4.1) o posterior, amb connexió a internet. 
o Software:  

! Microsoft Word 
! Eclipse Java EE IDE (Luna 4.4.1) o posterior 
! Adobe Photoshop CS6 

 
- Opcionals dels que es disposarà durant el desenvolupament: 

o Dispositiu mòbil amb Android 2.3 i resolució de 800x480 HTC 
Nexus One. 

o Tauleta amb Android 4.4.2 i resolució de 1920x1200 LG LV-
500. 

 



TFC – Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils· PAC2 · 2014-2015 
Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Pedro Barbosa Carvalho 
 

 Pàg. 7 

Gantt: 
 

 
 
La fase d’anàlisi ha sigut prèvia a la planificació, motiu pel qual no consta en el 
Gantt. 

 
 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Un joc en format Android Package .APK (o via Google Play en cas que el 
producte fos considerat adequat per a la seva publicació).  
El joc no tindrà format d’aplicació, sinó de joc, eluint les plantilles 
d’aplicació proporcionades pels SDK, i permetent un control més abstracte i 
eficient sobre els recursos d’àudio i gràfics. 
 
Suports:  

- Dispositiu mòbil o tauleta 
Requisits mínims: 
o Sistema operatiu  Android 2.2. 
o Resolució mínima de 800x480 píxels. 
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1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
2. Disseny Tasques de disseny (DCU, conceptual, tècnic...). 
2.1 Disseny Centrat en 

l’Usuari (DCU). 
Descriu el disseny centrat en l’usuari i els 
mètodes utilitzats. 

2.1.1 Usuaris i contexts d’ús Possibles usuaris i contextos d’ús.  
2.2 Disseny conceptual Disseny conceptual del joc. 
2.2.1 Escenaris d’ús Possibles escenaris d’ús del joc. 
2.3 Avaluació DCU Test d’avaluació d’usuari a partir del DCU. 
2.4 Disseny tècnic Disseny tècnic del joc. 
2.4.1 Fluxos d’interacció Diagrama d’activitats UML a alt nivell. 
2.4.2 Comportament de les 

activitats 
Extensió del punt anterior, a baix nivell. 

2.4.3 Prototipatge Reproducció visual del aspecte gràfic del joc. 
2.4.4 Definició dels casos d’ús Detall dels possibles casos d’ús del joc. 
2.4.5 Diagrama UML de 

classes simplificat 
Diagrama simplificat que expressa les relacions 
entre les entitats i hereditàries. 

2.4.6 Diagrama explicatiu de 
l’arquitectura del sistema 

Explicació de com es relacionen els diversos 
components de la solució. 

2.4.7 Modularitat Descripció del mòdul de mosaic d’objectes. 
2.5 Programari utilitzat Llistat del programari emprat per a elaborar la 

solució. 
2.5.1 Frameworks Conjunt d’APIs utilitzades per a l’elaboració de 

la solució. 
2.5.2 Programari extern Programari extern emprat per a elaborar la 

solució. 
2.5.3 Recursos addicionals Recursos addicionals (gràfics i àudio). 
2.6 Proves realitzades Detall de proves realitzades a la solució per a 

garantir una qualitat mínima. 
2.6.1 Proves unitàries Detall de les proves unitàries realitzades. 
2.6.2 Proves d’integració Detall de les proves d’integració realitzades. 
3. Conclusions Conclusions extretes del T.F.C. 
4. Presa de decisions Justificació de les decisions preses en el 

desenvolupament del projecte. 
5. Glossari Glossari de acrònims i termes utilitzats a aquest 

document. 
6. Bibliografia Enumerat de recursos externs d’informació 
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7. Annexos Detall de documents annexes. 
7.1 Compilació del projecte Instruccions per a compilar el projecte. 
7.2 Simulació del projecte Instruccions per a simular el projecte. 
7.3 Documentació del codi 

font 
Detall de la ubicació de la documentació del 
codi font. 
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2. Disseny 
 

2.1 Disseny Centrat en l’Usuari (DCU).  
 

2.1.1 Usuaris i contexts d’ús  
 
2.1.1.1 Mètodes d’indagació utilitzats 
 
• Shadowing 
 

S’ha triat el mètode d’indagació Shadowing, doncs al ser pare, és inevitable la 
observació de les rutines del nen. En aquest cas descric les rutines de la meva 
filla. 

 

Així, la rutina diària entre setmana, es podria generalitzar com: 

Matí: 

• La nena és aixecada per la mare i no pel pare, ja que no accepta la 
seva presència fins que no està ben desperta. Necessita uns minuts 
per a reaccionar. 

• Esmorza al sofà, habitualment observant la televisió. 

• Es renta les dents amb ajuda de la mare. 

• Es vesteix amb ajuda del seu pare. 

• Apaga la televisió i surt de casa, acompanyat del pare i de la mare. 

• Es trasllada en cotxe fins a casa de la àvia, on es quedarà mentre els 
pares treballen. 

• És portada a la escola, a peu, on es queda a dinar. 

 

Tarda: 

• És recollida per la seva àvia, que la porta a casa seva, i on berena i 
juga fins que vingui la seva mare i el seu pare. 

• Es traslladen a casa seva, en cotxe. 

• Juga una estona abans de sopar. 

• La banya i vesteix el seu pare. 
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• Sopa amb la seva mare. 

• Juga una estona abans d’anar a dormir. 

 

El cap de setmana, és molt variable, per norma la nena es queda a casa 
jugant i s’aprofita per a passejar una mica, si fa bon temps. 

 

Com a conclusió tenim que les estones que la nena pot utilitzar el joc són 
les estones fora de la escola i fora del àpats i rutines diàries, és a dir les 
estones d’oci. Com a moments compatibles amb la utilització del joc tenim: 

 

Entre setmana (tarda): 

• És recollida per la seva àvia, que la porta a casa seva, i on berena i 
juga fins que vingui la seva mare i el seu pare. 

• Es traslladen a casa seva, en cotxe. 

• Juga una estona abans de sopar. 

• Juga una estona abans d’anar a dormir. 

 

Caps de setmana: 

• Moments fora d’àpats (esmorzar, dinar, sopar). 

 

Tot i que en molts d’aquests moment no se li permet utilitzar el mòbil o 
tauleta, per a no crear-li una dependència, des d’un punt objectiu i 
comercial, i com a resultat de la fase d’indagació, sí són els moments on el 
nen pot utilitzar el joc. 

 

• Anàlisi competitiva (benchmarking) 

 

S’ha indagat en els mercats de software de dispositius mòbils App Store 
(Apple) i Play Store (Android), en busca de jocs i aplicacions amb un objectiu 
similar o per a les edats coincidents amb el software del qual som implicats. 

 

Com a resultat d’aquesta recerca, observem que: els jocs del Play Store (en 
general), són força descuidats en quan a qualitat es refereix. Els que no ho són 
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o no són gratuïts o venen carregats de publicitat, cosa que no és gaire 
tolerable en una aplicació per a nens d’aquestes edats, ja que sovint, aquesta 
és pitjada involuntàriament. 

 

Pel que fa els jocs trobats al App Store, es nota més qualitat en comparació als 
anteriors (Android), però la majoria no es lliuren de la publicitat, si són gratuïts. 
Molts opten per oferir compres dintre de l’aplicació, amb desbloqueig per a 
pares. Aquesta opció m’ha agradat més. 

 

Funcionalment hi ha poques aplicacions adaptades a les edats objectiu. 

S’han recollit idees, tal com  

• Fosos a blan i negre per als canvis d’escena del joc. 

• Canvi de música entre activitats diferents. 

• Mètodes per a cridar l’atenció sobre un element interactuable. 

• Mètodes per a l’obtenció d’unitat gràfica i musical. 

• Estudi d’interfícies “de treball”. 

Entre les aplicacions o jocs estudiants, s’ha realitzat un filtre escollint els que 
destaquen, bé per aportació per al joc en el que estem involucrats, bé per 
qualitat i/o font d’inspiració: 

 

iPhone/iPad: 

• Buenas Noches (Fox and Sheep GmbH) 

• Fiete Match (Ahoii Entertainment) 

• App para niños (The Barn Of Kinder Kids) 

• Toca Doctor (Toca Boca) 

 

Android: 

• Kids Animals 

• “Niños juegos colorear” (2monkeys) 

• Aprender los colores (Stork Studio Limited) 

• Colores y Formas – bebé (Taktitech) 
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2.1.1.2 Perfils d’usuari identificats 

 

Pe
rf

il 
1 Característiques Edat: 3 anys. 

Capacitat visual, auditiva i 

cognitiva sense deficiències. 

Lloc de residència Catalunya. 

Interessos Jugar i menjar. 

Motivacions L’ús de tecnologies. Dibuixos 

animats. Jugar a l’aire lliure. 

Habilitats No sap llegir ni escriure. 

Sap diferenciar les formes i els 

colors. 

Experiència amb l’ús de la 

tecnologia mòbil 

Limitada. Quan els pares li 

permeten, si s’ha portat bé. 

 

Pe
rf

il 
2 Característiques Edat: 4 anys. 

Capacitat visual, auditiva o 

cognitiva limitada. 

Lloc de residència Catalunya. 

Interessos Dormir i jugar. 

Motivacions Jugar amb els seus amics. 

Habilitats No sap llegir ni escriure. 

Diferència les formes amb 

dificultat. 

Diferència els colors amb dificultat. 

Experiència amb l’ús de la Escàs. 
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tecnologia mòbil 

 
Pe

rf
il 

3 Característiques Edat, 5 anys. 

Lloc de residència Galícia. 

Interessos Dormir i jugar. 

Motivacions Jugar amb l’ordinador i la tauleta. 

Habilitats Comença a llegir algunes paraules. 

Té assimilades formes i colors. 

Experiència amb l’ús de la 

tecnologia mòbil 

Ús freqüent de tauleta. 

 

 

2.1.1.3 Conclusions extretes del DCU 

 
Gràcies a la tècnica shadowing, i extrapolant-ne els resultats, obtenim els 
següents contexts d’ús: 

• Durant el transcurs d’un viatge. 

• A casa, o a qualsevol lloc durant les estones d’oci imposades al 
nen per la societat actual. 

• En un restaurant o lloc on es requereixi que momentàniament el 
nen estigui distret. 

 

Pel que fa l’anàlisi de tasques, i donada la simplicitat funcional del 
joc, només es precisa d’accés al joc un cop instal·lat a través de la 
seva icona. Un cop arrencat, el disseny funcional permet que el nen 
sigui autònom gràcies al guiat per àudio en l’idioma escollit. El accés 
a cada mini-joc està es deixa a lliure elecció del usuari a través d’una 
sola pressió al menú principal.  

 

Com a resultat de la fase d’indagació s’han extret, entre altres dades, els 
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següents requisits funcionals: 

 

• Instruccions per veu. Sense escriptura. 

• Interfície vistosa i amb moviment. 

• Elements d’interfície grans. 

• Ha de tenir música.  

• Ha de permetre varis idiomes. 

• Ha de ser intuïtiva. 

• Ha de motivar el nen. 
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2.2 Disseny conceptual 
 

2.2.1 Escenaris d’ús 
 
Definició d’escenaris: 
 

Escenari 1 

Perfil Perfil 1 

Context És dissabte i la Noa es troba a casa, en 

companyia dels seus pares. El pare està fent una 

entrega per a la UOC, amb l’ordinador. La mare 

prepara el sopar. La Noa s’avorreix molt. 

Objectius Jugar i divertir-se / Pares: poder fer el 

sopar/feina. 

Tasques que duu 

a terme per a 

assolir aquests 

objectius 

Plorar amb sentiment per a que el pare o mare li 

deixi el mòbil, jurant que el tornarà quan el pare 

o mare el sol·liciti. Així, el pare desbloqueja el 

mòbil introduint-hi el codi de desbloqueig i li 

dona el mòbil. Ha de pitjar la icona del joc, què 

és una estrella. Un cop pitjada, ha se seleccionar 

el idioma que entengui (la selecció és guiada per 

veu), així que selecciona l’idioma castellà, tot i 

que li és indiferent castellà o català. Pitja la icona 

de formes, doncs li agraden molt. Ja està jugant 

a aprendre les formes! 

Necessitats 

d’informació 

Descobrir, experimentar, escoltar sons que li 

semblin graciosos. Necessitats del pare: reforçar 

l’aprenentatge en formes i colors. 

Funcionalitats 

que necessita 

Necessita que el joc que faci anar li parli en el 

seu idioma; que no estigui codificat amb 

l’alfabet, doncs encara no el coneix. Necessita 
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estímul visual, i un aprenentatge divertit i 

motivador. 

Com 

desenvolupa les 

tasques 

Al principi li fa gràcia que una estrelleta li parli i li 

doni l’enhorabona si ho ha fet les tasques que li 

encomana. Posteriorment, li motiva que surti la 

estrella gran quan es passa uns quants nivells. 

 

Escenari 2 

Perfil Perfil 2 

Context La família del Marcel ha decidit passar un dia a la 

muntanya. Durant el trajecte en cotxe decideixen 

parar a dinar. Desprès de dinar, el nen s’avorreix 

molt a la taula. 

Objectius Divertir-se per part del nen / Entretenir per part 

dels pares.  

Tasques que duu 

a terme per a 

assolir aquests 

objectius 

Cridar l’atenció. Fer sorolls en veu alta i fer varis 

intents per a sortir de la cadira on està assentada. 

Un cop el pare/mare decideix entretenir el nen, 

treu la tauleta, on hi ha instal·lat el joc “Shapes 

and Colors”. En Marcel sap desbloquejar la 

tauleta i pitja la icona del joc. Està molt 

familiaritzat amb el llenguatge català, així que en 

quan sent les instruccions en català, pitja la icona 

ressaltada (Català). Tria el joc dels colors que surt 

al menú principal i es fica a jugar. 

Necessitats 

d’informació 

Directament, el nen l’únic que vol es entretenir-

se. Indirectament està reforçant els colors 

identificant-los. 

Funcionalitats 

que necessita 

Necessita estímul visual, alt contrast i formes 

grans i vistoses que l’allunyi del avorrit lloc 
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(restaurant). Vol passar una estona divertida, 

absent de l’avorriment que està experimentant. 

Com 

desenvolupa les 

tasques 

Realitza les tasques amb una mica de dificultat 

degut a la seva limitació visual, però gràcies a la 

mida de les formes i el alt contrast, se’n surt 

bastant bé. 
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Escenari 3 

Perfil Perfil 3 

Context L’Eduard viu a un poblet de muntanya a Galícia. 

Sovint, el seu pare atén les necessitats dels 

cavalls, propietat de la família. Aquests animals 

passen gran part de la setmana a una zona de 

difícil accés. Mentre el pare de l’Eduard atén els 

cavalls, l’Eduard s’avorreix mol. 

Objectius Passar una estona divertida. 

Tasques que duu 

a terme per a 

assolir aquests 

objectius 

L’Eduard es força espavilat, així que agafa la 

tauleta de la butxaca incorporada a la part 

posterior del seient del Land Rover del seu pare. 

Ja ha tingut cura de carregar-la la nit abans. Així, 

desbloqueja el dispositiu, i com al col·legi li 

ensenyen anglès, pitja la bandera britànica al 

menú de selecció d’idioma. Acte seguit tria el joc 

de trobar objectes per color i forma. 

Aconsegueix passar-se molts nivells sense fallar! 

A més reforça l’anglès! 

Necessitats 

d’informació 

Aprendre com es diuen les formes i els colors en 

anglès, ja que ho relaciona amb l’àrea de pistes. 

Funcionalitats 

que necessita 

Àudio en anglès. Poder relacionar formes i colors 

amb les instruccions per veu en anglès. 

Com 

desenvolupa les 

tasques 

Se’n surt bastant bé ja que és bon estudiant 

d’anglès, i té molt assolides les formes i els 

colors. A més, com li agrada el joc de trobar 

objectes, juga a identificar els objectes cada cop 

més ràpid. 
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2.3 Avaluació DCU 
 

Es realitza un test d’avaluació DCU a un possible usuari (un nen de 3 anys) 

 

P: Com et dius? 

R: Noa 

 

P: Què més? 

R: Noa Barbosa Muñoz 

 

P: Saps quants anys tens?  

R: M’ensenya 3 dits de la mà dreta. 

 

P: T’agraden els mòbils?  

R: Si m’agraden els mòbils. 

 

P: I les tauletes?  

R: També. 

 

P: Què t’agraden més, els mòbils o les tauletes? 

R: Les tauletes. 

 

P: Què s’ha de fer per jugar a un joc de mòbil/tauleta? 

R: Un joc per a jugar. (m’evita) 
 

P: Saps parlar castellà? 

R: Dissenteix amb el cap (però sé que si, doncs la seva àvia és 
castellanoparlant i hi parla a diari). 
 

P: Saps parlar anglès? 

R: “Guaixuguan”. (no) 

Després d’insistir, -Sé dir hola en anglès: “hello” 
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P: Hi veus bé, tot el que apareix al mòbil/tauleta? 

R: Assenteix que sí amb el cap. 

 

P: Saps llegir? 

R: Diu que si (però sé que no) 

 

P: T’agraden els jocs del mòbil? 

R: Assenteix que sí amb el cap. 

 

P: Com t’agraden aquests jocs? 

R: Em... negres.... no, roses. 

 

P: Quan hi jugues? 

R: Després de dinar. 

 

P: Trobes fàcil fer-los anar? (En cas negatiu, -Perquè?) 

R: Sí. 

 

P: Saps dir-me quelcom de color blau? 

R: Assenyala una calculadora de color blau, i diu que té números. 

 

P: Saps dir-me quelcom amb forma de cercle? 

R: Assenyala la “O” del teclat. 

 

P: Què és el que més t’agrada dels jocs? 

R: Els “dibujitos” i els de pintar. 

 

P: Quan pares de jugar? 

R: Quan ja he acabat de jugar (lògic, clar...) 
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P: T’ha passat mai que pitges en algun lloc, i desprès no saps tornar al joc? 
Com ho fas per tornar a jugar? 

R: Dissenteix que no amb el cap, però sé que sí. 

 

1) Tasques que els usuaris haurien de realitzar: 

• Instal·lar el joc a través del Play Store / descàrrega per USB / 
descàrrega per internet / via tarja de memòria. 

• Trobar la icona del joc recent instal·lat al menú d’aplicacions. 

• Arrencar el joc pitjant-ne la corresponent icona. 

 

 

Preguntes realitzades a l’usuari referents a les tasques anteriors:  

 

P: Saps que s’ha de fer per a poder jugar a un joc de mòbil/tauleta? 

R: Jugar, amb el joc del mòbil. (i ja està). 

 

P: Saps instal·lar un joc de mòbil/tauleta? 

R: Dissenteix amb el cap que no. 

 

P: Qui fica els jocs al mòbil/tauleta? 

R: El papa. (jo) 

 

P: I un cop ja està ficat el joc, com saps quin és el que s’ha ficat nou? 
Perquè al mòbil hi han més coses, no? 

R: (M’ignora) 

 

P: I hi saps anar tu solet? 

R: Assenteix que sí amb el cap. 

 

P: Un cop l’has trobat, com hi jugues? 

R: M’ignora i em fa saber que no em vol contestar més. 
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2.4.2 Comportament de les activitats 
 
 
2.4.2.1 Activitat principal (MainActivity) 

Encarregada de gestionar la càrrega inicial de recursos bàsics per al 
correcte funcionament del joc. Carregarà el gestor d’escenes, i acte 
seguit carregarà la primera escena (SplashScreen). 
La navegació entre pantalles es realitzarà amb un fos a negre de ½ 
segon i un fos a nova escena de ½ segon. 
 
 

2.4.2.2 Escena de càrrega de recursos (SplashScreen) 
Escena encarregada de mostrar a l’usuari una pantalla de benvinguda, 
informant el nom del joc. De fons, es carregen tant recursos d’àudio com 
gràfics. 
Finalitzada la càrrega de recursos, es passa automàticament a la següent 
escena (LanguageScreen). 

 
 
2.4.2.3 Escena de selecció de llenguatge (LanguageScreen) 

Es mostraran 3 llenguatges (Castellà, Català i Anglès), i s’anunciarà 
verbalment quin es cadascun. Mentre s’anuncia cadascun del llenguatge, 
s’il·luminarà el botó que correspon al llenguatge anunciat. Al 
seleccionar-ne un, es passa a la següent escena (MenuScene). 

 
 
2.4.2.4 Escena de menú principal (MenuScene) 

Es mostren 4 opcions (que l’usuari pot pitjar): 
1. Tornar a la escena de selecció de llenguatge (LanguageScreen) 
2. Anar al joc “Formes” (ShapeGameScene) 
3. Anar al joc “Colors” (ColorGameScene) 
4. Anar al joc d’objectes (GameGameScene) 

Al pitjar qualsevol de les opcions, es navega a la escena desitjada. 
 
 
2.4.2.5 Escena de joc “Formes” (ShapeGameScene) 
 

Al entrar a aquesta escena, es carrega el nivell 1 del mateix. 
 
Nivell 1: el joc escull una forma a l’atzar, i la representa en pantalla, 
anunciant a l’usuari el nom de la forma i demanant que la pitgi 
(presentació). 
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Nivell 2: el joc reclama la selecció de la mateixa forma, però ara presenta 
una de diferent al cantó de la presentada al nivell 1. (matriu de formes de 
2x1) 

• Si pitja la figura correcta, navegarà al nivell 3. 
• Si pitja la figura incorrecta, navegarà de nou al nivell 1. 

 
Nivell 3: el joc presenta el mateix sistema que al nivell 2, amb un objecte 
correcte (figura actual, presentada al nivell 1), i la resta, objectes amb 
formes aleatòries diferents de la actual. (matriu de formes de 3x1) 
 

• Si pitja la figura correcta, navegarà al nivell 4. 
• Si pitja la figura incorrecta, navegarà de nou al nivell 2. 
 

Nivell 4: el joc presenta el mateix sistema que al nivell 2 i 3, amb un 
objecte correcte (figura actual, presentada al nivell 1), i la resta, objectes 
amb formes aleatòries diferents de la actual. (matriu de formes de 2x2) 
 

• Si pitja la figura correcta, navegarà al nivell 1, però amb una nova 
forma. (s’estableix una nova forma per al nivell 1). 

• Si pitja la figura incorrecta, navegarà de nou al nivell 3. 
 
 

2.4.2.6 Escena de joc “Colors” (ColorGameScene) 
 

Al entrar a aquesta escena, es carrega el nivell 1 del mateix. 
 
Nivell 1: el joc escull un color a l’atzar, i el representa en pantalla en un 
cercle, anunciant a l’usuari el nom del color i demanant que el pitgi 
(presentació). 
 
Nivell 2: el joc reclama la selecció del mateix color, però ara presenta un 
color diferent al cantó del presentat al nivell 1. (matriu de cercles de 
colors de 2x1) 

• Si pitja el color correcte, navegarà al nivell 3. 
• Si pitja el color incorrecte, navegarà de nou al nivell 1. 

 
Nivell 3: el joc presenta el mateix sistema que al nivell 2, amb un color 
correcte (color actual, presentat al nivell 1), seguit de cercles amb colors 
aleatoris diferents de l’actual. (matriu de colors de 3x1) 
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• Si pitja el color correcte, navegarà al nivell 4. 
• Si pitja el color incorrecte, navegarà de nou al nivell 2. 
 

Nivell 4: el joc presenta el mateix sistema que al nivell 2 i 3, amb un color 
correcte (color actual, presentat al nivell 1), seguit de cercles amb colors 
aleatoris diferents de l’actual. (matriu de colors de 2x2) 
 

• Si pitja el color correcte, navegarà al nivell 1, però amb un nou 
color (s’estableix un nou color per al nivell 1). 

• Si pitja el color incorrecte, navegarà de nou al nivell 2. 
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2.4.2.7 Escena de joc d’objectes (GameGameScene) 
 

Aquesta escena mostra una figura o figura colorejada, i un seguit de 
fotografies o il·lustracions d’objectes, que haurà de pitjar, fent coincidir 
la forma del objecte seleccionat, amb la forma i color demanats.  
Si s’encerta, es navega al següent nivell. En cas contrari, es retrocedeix 
un nivell, sent el mínim el nivell 1. 
 
A cada nivell es demana una forma i/o color diferents, depenent dels 
nivells, els quals es descriuen a continuació: 
 
Nivell 1: Matriu de 2x1 objectes (es demana coincidència amb 1 figura), 
on 1 objecte coincideix, i l’altre no. 
 
Nivell 2: Matriu de 3x1 objectes, on es demana 1 forma (1 coincideix, els 
altres no). 
 
Nivell 3: Matriu de 2x2 objectes, on es demana 1 forma (1 coincideix, els 
altres no). 
 
Nivell 4: Matriu de 3x2 objectes, on es demanen 1 forma (2 coincideixen, 
els altres no). 
 
Nivell 5: Matriu de 3x3 objectes, on es demana 1 forma (2 coincideixen, 
els altres no). 
 
Nivell 6: Matriu de 2x1 objectes, on es demana 1 forma d’un color 
concret (1 coincideix, els altres no). 
 
Nivell 7: Matriu de 3x1 objectes, on es demana 1 forma d’un color 
concret (1 coincideix, els altres no). 
 
Nivell 8: Matriu de 3x2 objectes, on es demana 1 forma d’un color 
concret (1 coincideix, els altres no). 
 
Nivell 9: Matriu de 2x2 objectes, on es demana 1 forma d’un color 
concret (1 coincideix, els altres no). 
 
Nivell 10: Matriu de 3x2 objectes, on es demana 1 forma d’un color 
concret (1 coincideix, els altres no). 
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Nivell 11: Matriu de 3x3 objectes, on es demana 1 forma d’un color 
concret (1 coincideix, els altres no). 
 
Arribat al nivell 11, si s’encerta l’objecte, es passa de nou al nivell 11, 
renovant la petició (nou color, nova forma, de manera aleatòria). En cas 
contrari, es retrocedeix un nivell. 
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2.4.3 Prototipatge 
 
2.4.3.1 Sketch 

 

Nota: S’han realitzat canvis respecte el sketch original:  

a. La “estrella feliç” com a pantalla, no apareix en superar cada fase, sinó 
que apareix al finalitzar un bloc de fases. Aquest canvi és degut a que 
pot arribar a cansar i segons els sketch original apareix molt sovint. 

b. La “estrella trista” com a pantalla no es desenvoluparà doncs l’objectiu 
no és indicar les accions mal realitzades. Simplement, es baixarà el nivell. 
No obstant, quan es falli una resposta en una fase, l’estrella que apareix 
a la fase sí farà una cara trista, per a indicar que la resposta no és 
correcta, però no de forma explícita al baixar un bloc de nivells.   
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2.4.3.2 Prototipus horitzontal d’alta fidelitat 

Escena de càrrega inicial 

 

Escena de selecció d’idioma 
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Escena de menú principal 

 

Escena del joc de formes 
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Escena del joc de colors 

 

Escena del joc d’objectes 
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Felicitació 
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2.4.4 Definició dels casos d’ús 
 
2.4.4.1 Diagrama UML de casos d’ús 

 

 

2.4.4.2 Llistat de casos d’ús 

 

Identificador  CU-001  

Nom  Aprendre colors  

Prioritat  Normal 

Descripció  Activitat que permet l’associació i reconeixement 
del color en el llenguatge escollit relacionant-lo 
amb la seva percepció d’aquest mateix color.  

Actors  Nen (preescolar)  

Pre-Condicions  Entorn sense distraccions. No tenir obligacions 
imperades.  

Iniciat per  Icona del joc (Launcher)  

Flux  Selecció d’idioma ! selecció de l’activitat pitjant 
un núvol amb llapisses de cera de colors 
(metàfora). 

Post-
Condicions  

Tornar el dispositiu quan el pare/mare li ordeni. 

Notes : Tot i que o s’ha especificat formalment. Una pre-condició 
vàlida d’ús real és portar-se bé. 

 

Identificador  CU-002  

Nom  Aprendre formes  

Prioritat  Normal 

Descripció  Activitat que permet l’associació i reconeixement 
de les formes bàsiques en el llenguatge escollit 
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relacionant-lo amb la seva percepció d’aquest. 

Actors  Nen (preescolar)  

Pre-Condicions  Entorn sense distraccions. No tenir obligacions 
imperades.  

Iniciat per  Icona del joc (Launcher)  

Flux  Selecció d’idioma ! selecció de l’activitat pitjant 
un núvol amb un triangle, un cercle i un cuadrat 
(metàfora). 

Post-
Condicions  

Tornar el dispositiu quan el pare/mare li ordeni. 

Notes : Tot i que o s’ha especificat formalment. Una pre-condició 
vàlida d’ús real és portar-se bé. 

 

Identificador  CU-003  

Nom  Jugar a identificar formes i colors  

Prioritat  Normal 

Descripció  Activitat que permet l’associació i reconeixement 
de les formes bàsiques i colors entre els objectes 
que se li son mostrats, descartant els que pels 
seus atributs, no siguin els requerits pel nivell. 

Actors  Nen (preescolar)  

Pre-Condicions  Entorn sense distraccions. No tenir obligacions 
imperades.  

Iniciat per  Icona del joc (Launcher)  

Flux  Selecció d’idioma ! selecció de l’activitat pitjant 
un núvol tres objectes amb forma circular, 
quadrada i triangular (metàfora). 

Post-
Condicions  

Tornar el dispositiu quan el pare/mare li ordeni. 

Notes : Tot i que o s’ha especificat formalment. Una pre-condició 
vàlida d’ús real és portar-se bé. 
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2.4.5 Diagrama UML de classes simplificat  
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2.4.6 Diagrama explicatiu de l’arquitectura del sistema 

Atenent a la arquitectura d’Android, l’aplicació (joc) interactua 
directament amb la llibreria AndEngine, llibreria externa, de tercers 
(http://www.andengine.org/), encarregada d’abstraure part de la 
complexitat d’OpenGL ES 2, i aportant-nos una activitat estesa de la 
classe Android Activity com a punt de partida (al diagrama de classes: 
MainActivity), on MainActivity és una classe BaseGameActivity, que 
estén a BaseActivity, i aquesta al seu lloc, a la nativa Activity. 

 

Sense entrar en detall del funcionament intern de la llibreria, 
l’arquitectura del joc es defineix amb els següents espais de noms, 
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Paquets que encapsulen les diverses classes que composen el joc: 

 

 

2.4.7 Modularitat 

Per a facilitar les tasques de desenvolupament i futurs manteniments del 
jocs, s’ha dotat al mini-joc d’objectes de certa estructura modular. 

• Es poden crear mosaics d’objectes, amb un màxim per imatge de 
1024x1024. Aquests es podran afegir al ja existent sense haver de 
modificar el codi de la aplicació (tan sol afegint l’arxiu gràfic, i 
modificant un arxiu XML (/res/values/gameconfig.xml), que correspon 
amb la següent estructura: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
 
    <string name="assets_path">{0}</string> 
 
    <string-array name="tiled_textures"> 
        <item>{1}|{2}|{3}|{4}</item> 
  … 

<item>…</item> 
    </string-array> 
    <string-array name="object_tags"> 
        <item>{5}|{6}|{7}|{8}|{9}</item> 



TFC – Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils· PAC2 · 2014-2015 
Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Pedro Barbosa Carvalho 
 
 

 Pàg. 39 

        … 
  <item>…</item> 
    </string-array> 

</resources> 

 

On: 

• General: 

{0}: Ruta relativa a /assets dels mosaics d’imatges. 

• Mosaic: 

{1}: Índex en base 0 del mosaic (ha de ser únic per mosaic). 

{2}: Nom de l’arxiu gràfic del mosaic. 

{3}: Nombre de files del mosaic 

{4}: Nombre de columnes del mosaic. 

• Objecte de mosaic: 

{5}: Clau del objecte (cadena identificativa). 

{6}: Índex del mosaic al que fa referència l’objecte. 

{7}: Posició de esquerra a dreta i de dalt a baix, que ocupa l’objecte 
(en base 0). 

{8}: Color del objecte (red, blue, yellow, green, orange, purple) 

{9}: Forma del objecte (circle, square, triangle, star) 
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2.5 Programari utilitzat 
2.5.1 Frameworks 
 

1. AndEngine com a motor gràfic 
 
S’ha escollit AndEngine per varis motius: 

a. És lleuger. 
b. Funciona amb S.O. >= Android 2.2. 
c. Proveeix la abstracció necessària de OpenGLES2. 
d. És senzill d’utilitzar. 
e. És gratuït. 

 
2. JUnit com a Framework de proves 

 
S’ha utilitzat JUnit per la seva flexibilitat. A més, ja es disposa d’accés a 
proves específiques Android amb la instal·lació del SDK, lo que és un 
avantatge al no tenir que instal·lar un framework de testing 
explícitament. 
 

3. Android SDK API 8, com a SDK per Android 
 

S’ha escollit aquesta API per donar suport a dispositius més antics. No 
tindria lògica requerir un dispositiu molt nou, per a un joc amb poca 
càrrega de GPU/CPU. 

 

2.5.2 Programari extern 

1. Adobe Photoshop CS6, per a les peces gràfiques. 

2. Vector 2 Express, per a la edició d’àudios. 

3. ArgoUML per al disseny UML. 

4. JustInMind per al prototipatge. 

5. Eclipse IDE com a entorn de desenvolupament Java. 

6. Tom’s Planner, per a la planificació mitjançant diagrama Gantt 
(http://www.tomsplanner.es/) 
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2.5.3 Recursos addicionals 
 
2.5.3.1 Recursos gràfics 
 
Els recursos gràfics originals, que posteriorment han sigut editats han sigut 
extrets de les següents fonts: 

http://www.freeimages.com/ 

http://www.morguefile.com/ 

http://bgfons.com/ 

http://es.photl.com/ 

https://unsplash.com/ 

 
2.5.3.2 Recursos d’àudio 
 
Els recursos d’àudio utilitzats al joc com a música de fons han sigut extrets de: 

http://incompetech.com/music/royalty-free/ 
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2.6 Proves realitzades 
 

2.6.1 Proves unitàries 
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2.6.2 Proves d’integració 
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3. Conclusions 
 
Coneixements: 

- S’ha aprés a utilitzar el framework AndEngine. 
- S’han incrementat els coneixements en Adobe Photoshop CS6. 
- S’ha modelat àudio mitjançant un editor. 
- S’ha aprés a utilitzar part del SDK Android, cicle de vida d’una 

aplicació Android. 
- S’han incrementat els coneixements en Java i JUnit. 
- S’ha aprés la importància de planificar correctament. 

 
Objectius: 

- S’han completat les fites marcades. 
- S’ha entregat dintre del termini previst. 
- La metodologia prevista ha resultat ser bastant encertada (gràcies a 

una prova de concepte prèvia). 
 
Línies de treball futur: 

- Millora dels àudios. 
- Millora gràfica. 
- Inclusió de nous idiomes. 
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4. Presa de decisions 
 

• Joc o aplicació? 
Aplicació implica treballar més sobre els objectes del SDK de 
Android, i donat el volum d’aplicacions existents al mercat, es 
necessita una idea realment brillant per a que el projecte destaqui. 
Això implica molt temps per a decidir què fer. Una aplicació senzilla 
sobre conceptes ja existents no llueix ni destaca. 
Així, vaig optar per un joc pels següents motius: 

o Desenvolupar un joc suposa un repte superior, donat el 
dinamisme de les escenes, i el control que es requereix sobre 
els elements mostrats, que habitualment són dinàmics. 

o Els resultats són més vistosos (per norma, hi han excepcions). 
 

• A qui va adreçat al joc? 
o Principalment a nens en edat preescolar. 

Motius: 
• Sento predilecció pels nens. Des de que he sigut pare, 

observo amb deteniment el mercat de consum que gira 
al voltant d’ells. 

• Satisfacció personal. El simple fet que un nen pugui 
progressar gràcies al meu projecte, em satisfà molt. 
Més encara si algun centre educatiu fes anar el projecte 
com a eina “game-based learning”. 

 
• Quina temàtica abordarà el projecte? 

o Si vull ajudar a la progressió d’un nen amb la motivació d’un 
joc, serà millor que em guiï pel temari establert als primers 
cursos de preescolar. Així, vaig optar per formes i colors, una 
temàtica base en l’aprenentatge. 
 

• Com abordaré el desenvolupament? 
o Amb una eina de desenvolupament, per suposat. Ara bé, com 

mostraré els gràfics i com evitaré els les plantilles d’activitat 
que fica Android al SDK? 
Desprès de fer una cerca exhaustiva, vaig treure les següents 
conclusions: 

" Havia de treballar amb 2D. No seria correcte utilitzar 3D 
per a introduir conceptes 2D. 

" Per a treballar amb gràfics, millor recolzar-se en 
OpenGL. El rendiment OpenGL és excepcional ja que 
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involucra al hardware dedicat de cada dispositiu i és un 
estàndard que porta molts anys al mercat amb resultats 
força òptims. 

" S’ha d’utilitzar una llibreria gràfica 2D que abstregui les 
crides OpenGL. No cal reinventar la roda. Algú ja ha fet 
aquesta feina amb èxit. 
Vaig trobar aquest post, on es preguntava quina 
llibreria gràfica utilitzar, per a desenvolupament de jocs 
Android: 
http://gamedev.stackexchange.com/questions/89/2d-
gaming-libraries-frameworks-engines-for-android. 
Avalat per 42 desenvolupadors vaig donar com a 
correcta la resposta, que resumint, afirma el següent: 
 
Java Open Source Frameworks: 

AndEngine (Open Source): good performance. For 
documentation, look examples and read source code; but it is 
the Free library to begin a game project [Game: Drop Block] 
cocos2d for Android: Garbage Collector problem 
SDL is not a good idea because it is designed for framebuffer 
access. 
rokon: good performance and designed for mobile but project 
seems dead. 
 
Vaig realitzar algunes proves de concepte, i en vaig 
quedar molt satisfet. En tenir la aprovació dels meus 
consultors, vaig seguir el desenvolupament en torn a 
AndEngine. 
 

• Entorn de desenvolupament. Quin triar? 
o Seguit per la llibreria gràfica, vaig cercar quins entorns feien 

servir al tutorials i als fòrums de dubtes de programació. Feta 
aquesta petita tasca de recerca, tenia 2 opcions: 

" Android Studio: En descarregar em va donar un error a 
l’arrencar (mal símptoma), que s’arreglava tocant un 
valor a un XML dintre del paquet als binaris per a Mac 
OSX. Vaig observar també que es tractava d’una versió 
beta. Poca maduresa al projecte, em podria portar a 
problemes futurs que no poguessin ser resolts. 

" Eclipse IDE. Candidat preferit per la majoria dels 
desenvolupadors. Projecte molt madur.  
Em vaig decantar doncs, per aquest últim. 

  



TFC – Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils· PAC2 · 2014-2015 
Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Pedro Barbosa Carvalho 
 
 

 Pàg. 47 

5. Glossari 
 
Framework: Conjunt de llibreries que tenen com a finalitat abstraure operacions 
més complexes. 
 
SDK: Software Development Kit: Conjunt de paquets que afavoreixen el 
desenvolupament en torna a una certa lògica de negoci mitjançant APIs. 
 
API: Interfície de programació d’aplicació. Conjunt d’interfície que connecta 1 
amb varis mòduls d’aplicació. Són utilitzades principalment a les llibreries. 
 
UML: Llenguatge Unificat de Modelat. És un llenguatge gràfic per visualitzar, 
especificar, construir i documentar un sistema. 
 
 
XML: de l'anglès eXtensible Markup Language («llenguatge de 
marques extensible»), és un meta-llenguatge extensible, d'etiquetes, 
desenvolupat pel World Wide Web Consortium (W3C). 
 
 
OpenGLES 2: (OpenGL for Embedded Systems) es una variant simplificada de 
la API gràfica OpenGL, dissenyada per dispositius integrats tals como telèfons 
mòbils, PDAs y consoles de videojocs. 
 
OpenGL (Open Graphics Library) es una especificació estándar que defineix 
una API multi-llenguatge  i multi-plataforma per a escriure aplicacions que 
produeixin gràfics 2D y 3D. 
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7. Annexos 
 

7.1 Compilació del projecte 
 

1. Requisits: Haver instal·lat Android SDK, amb la api 8 i 21 d’Android 
(consultar manual d’instal·lació del Android SDK si convé) i el Java 
Development Kit 1.6 (JDK 1.6). 

2. Descomprimir el entregable a la ubicació desitjada. 
3. Des de Eclipse, importar un projecte existent al workspace pitjant amb el 

botó alternatiu del ratolí sobre el fons del Package Explorer, indicant-hi 
posteriorment la ubicació del projecte descomprimit al punt anterior, 
des del sistema de fitxers 
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4. Comprovar que el llistat de dependències es mostra com a la següent 
captura, i s’han referenciat les llibreries AndEngine com a llibreria del 
projecte ShapesAndColors. Es pot accedir pitjant el botó alternatiu del 
ratolí sobre el projecte al Package Explorer, i posteriorment, pitjant 
Properties. 
 

 
 

5. Comprovar la compilació sense errors. En cas necessari, compilar el 
projecte ShapesAndColors. 
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7.2 Simulació del projecte 
 

1. Configurar un nou Android Virtual Device (AVD), tal i com s’indica a les 
següents captures. 

 

 
 

 
 



TFC – Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils· PAC2 · 2014-2015 
Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Pedro Barbosa Carvalho 
 
 

 Pàg. 52 

Segons el sistema operatiu utilitzat al desenvolupament, (en el meu cas, Mac 
OSX), és recomanable marcar la casella Use Host GPU. 
 

2. Definir el Run target del projecte: 
a. Fer click amb el botó alternatiu del ratolí damunt del projecte 

ShapesAndColors i pitjar la opció Run Configurations, segons es 
mostra a la següent captura. 
 

 
 

b. A la pestanya Target, marcar el AVD creat al pas 1, i 
posteriorment pitjar Run. 
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c. El joc s’instalarà automàticament i es ficarà en marxa. 
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7.3 Documentació del codi font 
 

La documentació del codi font es 
troba a la següent ruta relativa al 
projecte: 
 
/ShapesAndColors/doc/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A aquest arxiu index.html, es troba la documentació del codi font a nivell de 
mètode (javadoc). 
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