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Fitxa del Treball Final 
 

Títol del treball:  CalendarRewards 

Nom de l’autor:  Sandra Fernández Pérez 

Nom del consultor:  Joan Vicent Orenga Serisuelo | Jordi Almirall López 

Data de lliurament:  Juny 2016 

Àrea del Treball Final:  Desenvolupament aplicacions dispositius mòbils (Android) 

Titulació:  Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 

Resum del treball (màxim 250 paraules): 

El projecte final de carrera consistirà en el desenvolupament d’una aplicació Android per a              
dispositius mòbils.  

Aquesta aplicació consistirà en un calendari de recompenses per motivar els nens a             
realitzar les seves tasques diàries. 

Mitjançant un sistema de puntuació, on cada tasca i cada recompensa té assignats uns              
punts, cada nen tindrà el seu propi marcador. Així, en anar realitzant les tasques              
encomanades, el marcador del nen anirà augmentant la seva puntuació. En aconseguir una             
recompensa el sistema avisarà de tal fet i l’usuari podrà rebutjar el premi i continuar               
acumulant punts o, pel contrari, canviar els punts pel premi. En aquest últim cas, s’afegirà               
un event al calendari per a tenir‐ho present. 

Abstract (in English, 250 words or less): 

The final project consists of developing an application for Android mobile devices. 

This application consists of a calendar of rewards to motivate children to perform their              
daily tasks. 

Using a scoring system where each task and each reward have assigned points, each child               
will have their own scoreboard. Thus, making the tasks, the child' scoreboard will increase              
your score. Getting a reward, the system will alert the user of such fact and may reject the                  
prize and continue to accumulate points or otherwise, may to exchange points for prizes. In               
the latter case, will add a calendar event to have it present. 

Paraules clau (entre 4 i 8): 
Android SQLite Calendario Tarea Recompensa Premio 
Punto 

 

Sandra Fernández Pérez 
ETIG 2016  

Pàgina 3 

 



 CalendarRewads                   TFC ‐ Memòria 
 

Índex 
Fitxa del Treball Final . . . . . . . . .   3 

1. Introducció . . . . . . . . . .   7 

1.1. Context i justificació del Treball . . . . . . .   7 

1.2. Objectius del Treball . . . . . . . .   8 

1.3. Enfocament i mètode seguit . . . . . . .   8 

1.4. Planificació del Treball . . . . . . . .   9 

1.4.1. Recursos utilitzats . . . . . . . .   9 

1.4.2. Llistat de tasques . . . . . . . . 10 

1.4.3. Planificació temporal . . . . . . . 12 

1.5. Breu sumari de productes obtinguts . . . . . . 12 

2. Disseny centrat en l’usuari . . . . . . . . 13 

2.1. Usuaris i context d’ús . . . . . . . . 13 

2.1.1. Mètodes d’indagació . . . . . . . 14 

2.1.2. Perfils d’usuari . . . . . . . . 20 

2.2. Disseny conceptual . . . . . . . . 21 

2.2.1. Personatges . . . . . . . . 22 

2.2.2. Escenaris d’ús . . . . . . . . 23 

2.2.3. Fluxos d’interacció . . . . . . . 26 

2.3. Prototipatge . . . . . . . . . 27 

2.3.1. Sketches . . . . . . . . 27 

2.3.2. Prototipus . . . . . . . . 29 

2.4. Avaluació . . . . . . . . . 32 

2.4.1. Recull de preguntes sobre l’usuari . . . . . . 32 

2.4.2. Tasques a realitzar. . . . . . . . 32 

2.4.3. Preguntes referents a les tasques . . . . . . 33 

2.4.4. Posada en pràctica . . . . . . . 35 

3. Disseny tècnic . . . . . . . . . 36 

3.1. Definició dels casos d’ús . . . . . . . . 36 

3.1.1. Diagrama UML . . . . . . . . 36 

3.1.2. Llistat de casos d’ús . . . . . . . 37 

3.2. Disseny de l’arquitectura . . . . . . . . 46 

3.2.1. Disseny de la base de dades . . . . . . . 46 

3.2.2. Disseny d’entitats i classes . . . . . . . 47 

3.2.3. Diagrama de l’arquitectura del sistema . . . . . 48 

4. Implementació . . . . . . . . . 49 

4.1. Eines de desenvolupament utilitzades . . . . . . 49 

4.2. Estructura del projecte . . . . . . . . 50 

4.3. Anàlisi de l’estat del projecte . . . . . . . 52 

4.4. Proves . . . . . . . . . 53 

5. Conclusions . . . . . . . . . . 54 

6. Glossari . . . . . . . . . . 55 

7. Bibliografia . . . . . . . . . . 56 

8. Annexos . . . . . . . . . . 58 

8.1. Annex1. Enquesta . . . . . . . . 58 

 

Sandra Fernández Pérez 
ETIG 2016  

Pàgina 4 

 



 CalendarRewads                   TFC ‐ Memòria 
 

Índex de Figures 
 

Figura 1. Calendari físic (EurekaKids)  . . . . . . .   7 

Figura 2. Diagrama de Gantt  . . . . . . . . 12 

Figura 3. Metodologia DCU . . . . . . . . 13 

Figura 4. Aplicació My Reward Calendar  . . . . . . . 15 

Figura 5. Aplicació Reward Charts. . . . . . . . . 16 

Figura 6. Aplicació OurHome . . . . . . . . 16 

Figura 7. Enquesta. Utilització de dispositius mòbils . . . . . . 17 

Figura 8. Enquesta. Nivell . . . . . . . . 18 

Figura 9. Enquesta. Lloc d’utilització . . . . . . . 18 

Figura 10. Enquesta. Àmbit d’utilització  . . . . . . . 18 

Figura 11 Enquesta. Aplicació relacionada amb fills . . . . . . 19 

Figura 12. Enquesta. Interès objectiu aplicació . . . . . . 19 

Figura 13. Enquesta. Utilització calendaris de recompensa . . . . . 19 

Figura 14. Enquesta. Interès aplicació  . . . . . . . 20 

Figura 15. Diagrama de fluxos d’interacció . . . . . . . 26 

Figura 16. Sketches I . . . . . . . . . 27 

Figura 17. Sketches II . . . . . . . . . 28 

Figura 18. Sketches III . . . . . . . . . 28 

Figura 19. PrototipI . . . . . . . . . 29  

Figura 20. Prototip II . . . . . . . . . 29 

Figura 21. Prototip III . . . . . . . . . 30 

Figura 22. Prototip IV . . . . . . . . . 30 

Figura 23. Prototip V . . . . . . . . . 31 

Figura 24. Prototip VI  . . . . . . . . . 31 

Figura 25. Avaluació en pràctica. . . . . . . . . 35 

Figura 26. UML (imatge de la Plaga Tux) . . . . . . . 36 

Figura 27. Diagrama de casos d’ús . . . . . . . . 37 

Figura 28. MVC (imatge de @davidenq) . . . . . . . 46 

Figura 29. Diagrama de la BD . . . . . . . . 46 

Figura 30. Diagrama de classes. . . . . . . . . 47 

Figura 31. Arquitectura del sistema (imatge de Androideity) . . . . . 48 

Figura 32. Pantalla inicial  . . . . . . . . 49 

Figura 33. Pantalla de recompensa en apaïsat . . . . . . 52 

Figura 34. Proves en emulador . . . . . . . . 53 

Figura 35. Enquesta  Secció 1a . . . . . . . . 58 

Figura 36. Enquesta  Secció 1b . . . . . . . . 59 

Figura 37. Enquesta  Secció 2 . . . . . . . . 59 

Figura 38. Enquesta  Secció 3 . . . . . . . . 60 

Figura 39. Enquesta  Secció 4 . . . . . . . . 60 

 

 

   

 

Sandra Fernández Pérez 
ETIG 2016  

Pàgina 5 

 



 CalendarRewads                   TFC ‐ Memòria 
 

 

Taula 1. Calendari del projecte . . . . . . . .   9  

Taula 2. Tasques PAC1 . . . . . . . . . 10 

Taula 3. Tasques PAC2 . . . . . . . . . 10 

Taula 4. Tasques PAC3 . . . . . . . . . 11 

Taula 5. Tasques lliurament final . . . . . . . . 11 

Taula 6. Fitxa perfil d’usuari A . . . . . . . . 20 

Taula 7. Fitxa perfil d’usuari B  . . . . . . . . 21 

Taula 8. Personatges  . . . . . . . . . 22 

Taula 9. Escenari d’ús 1 . . . . . . . . . 23 

Taula 10. Escenari d’ús 2  . . . . . . . . 23 

Taula 11. Escenari d’ús 3  . . . . . . . . 24 

Taula 12. Escenari d’ús 4  . . . . . . . . 24 

Taula 13. Escenari d’ús 5  . . . . . . . . 25 

Taula 14. Resultats de l’avaluació . . . . . . . . 35 

Taula 15. Cas d’ús CU001 . . . . . . . . 37 

Taula 16. Cas d’ús CU002 . . . . . . . . 38 

Taula 17. Cas d’ús CU003 . . . . . . . . 38 

Taula 18. Cas d’ús CU004 . . . . . . . . 38 

Taula 19. Cas d’ús CU005 . . . . . . . . 39 

Taula 20. Cas d’ús CU006 . . . . . . . . 39 

Taula 21. Cas d’ús CU007 . . . . . . . . 40 

Taula 22. Cas d’ús CU008 . . . . . . . . 40 

Taula 23. Cas d’ús CU009 . . . . . . . . 40 

Taula 24. Cas d’ús CU010 . . . . . . . . 41 

Taula 25. Cas d’ús CU011 . . . . . . . . 41 

Taula 26. Cas d’ús CU012 . . . . . . . . 42 

Taula 27. Cas d’ús CU013 . . . . . . . . 42 

Taula 28. Cas d’ús CU014 . . . . . . . . 43 

Taula 29. Cas d’ús CU015 . . . . . . . . 43 

Taula 30. Cas d’ús CU016 . . . . . . . . 44 

Taula 31. Cas d’ús CU017 . . . . . . . . 44 

Taula 32. Cas d’ús CU018 . . . . . . . . 45 

Taula 33. Cas d’ús CU019 . . . . . . . . 45 

 

 

   

 

Sandra Fernández Pérez 
ETIG 2016  

Pàgina 6 

 



 CalendarRewads                   TFC ‐ Memòria 
 

1. Introducció 
 

En aquest punt es definiran els objectius del Treball Final i el pla de treball a seguir per tal                   
d’assolir‐los. 
Començarem analitzant quines motivacions justifiquen el projecte i definint quins són els seus             
objectius. 
A continuació, s’explicarà el mètode seguit per aconseguir aquests objectius i, finalment,            
veurem la planificació temporal del projecte, incloent les fites parcials de cadascuna de les              
PACs. 

1.1. Context i justificació del Treball 
 

Aquest projecte neix de la unió d’un desig i una necessitat. Del desig de poder               
desenvolupar una aplicació per Android1 que, encara que no tinc cap experiència, és una              
cosa que volia fer des de fa molt temps i que crec que pot ser l’inici d’un canvi en el meu                     
terreny professional. I, per altra part, d’una necessitat que m’he trobat com a mare:              
ajudar els nens en el desenvolupament de la seva autonomia.  

Amb l’aplicació CalendarRewards es vol ajudar tant als pares com als fills. En una              
societat on els nens han d’aprendre a ser independents molt d’hora i on els pares tenim                
molt poc temps familiar, aquesta eina neix per motivar els nens a realitzar unes              
tasques18 diàries. L’objectiu principal de l’aplicació és ajudar al nen a ser cada cop més               
autònom i reduir al mínim els conflictes familiars que, a més, fan perdre tant de temps. 

Al mercat hi ha multitud de calendaris de        
recompenses14 físics, lo que em va fer pensar que         
certament existeix una necessitat real. Aquests són       
senzills i molt visuals.  

A més, també podem trobar aplicacions mòbils       
similars. Hi han algunes que són molt complexes i         
que s’adrecen a nens d’una franja d’edat superior.        
La finalitat d’aquestes sol estar en el repartiment        
de les tasques18 de la casa entre els membres de la           
familia. I hi ha altres que potser són massa         
senzilles, en que l’única finalitat és indicar les        
tasques fetes. També hi ha alguna que s’aproxima        
més a la idea exposada, però no són gratuïtes.         

Figura 1. Calendari físic (EurekaKids) 
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La meva intenció és realitzar una aplicació senzilla i ràpida, que permeti no només              
incorporar les noves rutines a la vida quotidiana dels infants sinó també que els motivi a                
realitzar aquelles activitats que necessitin ser reforçades o apreses, de manera que            
puguin guanyar en autoestima i autoconfiança. 

1.2. Objectius del Treball 
 

L’objectiu principal d’aquest Treball Final és consolidar els coneixements adquirits al           
llarg de tota la titulació. Per a assolir aquest objectiu, es realitzarà tot el procés de                
desenvolupament d’una aplicació Android1, des de la seva concepció fins a la seva             
distribució. 

L’aplicació a desenvolupar, CalendarRewards, té com objectiu motivar els nens i nenes a             
realitzar les activitats encomanades, aconseguint recompenses14 a canvi. L’aplicació ha          
de ser senzilla, ràpida i molt intuïtiva. 

Els objectius concrets de l’aplicació són els següents: 

❏ Gestió de nens/nenes. Nom, imatge, edat i marcador de punts. 
❏ Gestió de tasques18. Nom, icona i punts. 
❏ Gestió de recompenses14. Nom, icona i punts. 
❏ Calendari setmanal de recompenses14. Sons. 
❏ Assoliment de recompensa14. Avís i creació d’event al calendari. 

Com entorn de desenvolupament IDE s’utilitzarà Android Studio2 i es desenvoluparà per            
a dispositius mòbils Android1.  

La persistència de l’aplicació es farà mitjançant el sistema de gestió de bases de dades               
relacionals SQLite17. 

1.3. Enfocament i mètode seguit 
 

L’estratègia triada per dur a terme el treball és la del desenvolupament d’un producte              
nou, amb disseny centrat en l’usuari (DCU4). 

He escogit aquesta estratègia, envers per exemple adaptar una aplicació existent, perque            
no hi ha una única aplicació que em pugui servir de base, sino que la meva idea sorgiria                  
de la unió de particularitats de vàries aplicacions. És per això, que crec que la millor                
opció és desenvolupar una aplicació nova. 
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Per al desenvolupament per a Android1 utilitzaré la metodologia         
Model‐Vista‐Controlador10 (MVC). 

1.4. Planificació del Treball 
 

Seguint la programació especificada al pla docent de l’assignatura, el projecte consta de             
quatre fites, amb els seus corresponents lliuraments. En concret: 
 

Fita Data de lliurament Descripció 

PAC1 9 de març Pla de treball 

PAC2 6 d’abril Disseny 

PAC3 18 de maig Implementació 

Lliurament final 15 de juny Producte, memòria i presentació 

Taula 1. Calendari del projecte 

 
1.4.1. Recursos utilitzats 

Els recursos de hardware necessaris per realitzar el projecte són els següents: 

❏ Ordinador de sobretaula. 

❏ Dispositius mòbils. Per realitzar les proves. 

Per altra banda, els recursos de software de que farem ús són: 

❏ Entorn de programació Android Studio2. Per desenvolupar l’aplicació. 

❏ Gestor de base de dades SQLite17. Per gestionar la base de dades. 

❏ Java8. Per compilar l’aplicació. 

❏ GanttProject. Per realitzar la planificació. 

❏ Microsoft Office. Per realitzar la documentació i la presentació. 

❏ Paint. Per realitzar i modificar les imatges. 

❏ Camtasia. Per realitzar la presentació. 

❏ Google Drive. Per treballar en línia des de qualsevol lloc i tenir còpia de 
seguretat. 
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1.4.2. Llistat de tasques 

A continuació concretarem el seguit de tasques a realitzar en cada una de les fites. 
 

 
Taula 2. Tasques PAC1 
 

 
Taula 3. Tasques PAC2 
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Taula 4. Tasques PAC3 
 

 
Taula 5. Tasques lliurament final 
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1.4.3. Planificació temporal 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt5 complet de la planificació temporal del              
projecte: 
 

 
Figura 2. Diagrama de Gantt 

  
Aquesta planificació s’ha realitzat tenint en compte la següent distribució d’hores           
dedicades al Treball Final: 

❏ 2 hores diàries, 4 dies laborables (de dilluns a dijous). 

❏ 3 hores diàries els caps de setmana. 

Això fà un total de 14 hores setmanals, unes 226 hores totals de dedicació al llarg de                 
tot el projecte. 

1.5. Breu sumari de productes obtinguts 
 

Al finalitzar el projecte s’obtindran tres productes: 

❏ La memòria del projecte, que recull i documenta el treball realitzat al llarg de              
tot el Treball Final. 

❏ L’aplicació desenvolupada, inclòs el codi font i un manual d’usuari. 

❏ La presentació del projecte.   
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2. Disseny centrat en l’usuari 
 

L’aplicació CalendarRewards vol ajudar a motivar els nens a realitzar certes activitats diàries.             
En realitzar‐les, mitjançant un sistema de punts, els nens poden aconseguir recompenses. 

En els següents apartats es mostrarà el resultat d’aplicar la metodologia del disseny centrat              
en l’usuari en l’aplicació CalendarRewards. En concret, en les fases d’anàlisi, disseny i             
avaluació. 

 

Figura 3. Metodologia DCU. 

2.1. Usuaris i context d’ús 
 

L’anàlisi realitzat ens permet conèixer qué volen els futurs usuaris de l’aplicació. Llavors,             
es poden detectar les funcionalitats que ha de tenir l’aplicació per a satisfer els seus               
usuaris. 

Aquesta fase té dos punts: recerca d’informació mitjançant mètodes d’indagació i la            
identificació dels diferents perfils d’usuari. 
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2.1.1. Mètodes d’indagació 

Aquest apartat correspon a la primera fase de la metodologia DCU4. Els mètodes             
d’indagació exposats a continuació tenen com a finalitat obtenir informació referent a            
les necessitats, objectius, actituds i context dels usuaris de CalendarRewards. 

A un entorn mòbil tant el shadowing com el mètode de diari aporten molta informació,               
especialment respecte la mobilitat. Per a realitzar aquest anàlisi, però, no han estat             
necessaris ja que CalendarRewards treballa en un entorn bastant familiar, lo que fa             
que altres mètodes siguin més interessants. 

En concret, he optat per realitzar una mica d’observació i investigació contextual,            
seguida de una anàlisi competitiva (benchmarking) i acabant amb una enquesta a            
possibles usuaris de l’aplicació.  

Del primer mètode vaig extreure molta informació general sobre el funcionament de            
l’aplicació. Amb la meva experiència com a mare i la opinió del meu entorn pròxim               
vaig poder fer‐me una bona idea de com havia de ser en termes generals              
CalendarRewards. 

De l’anàlisi de la competència, en canvi, vaig extreure idees concretes respecte com             
podia ser el disseny: el que m’agradava i el que no. 

Pel que fa a l’enquesta, vaig poder comprobar si l’aplicació podia resultar interessant i              
qué era lo que més es valorava respecte una aplicació d’aquest tipus. Encara que              
l’enquesta la vaig fer per Internet, va fer que molts dels enquestats em donessin la               
seva opinió de primera mà, cosa que també em va aportar informació valuosa. 

Observació i investigació contextual 

Per a conèixer l’entorn en el que es desenvolupen els usuaris i les condicions en que                
ho fan, no he hagut de moure’m massa: casa meva m’ha servit molt per recopilar               
informació. 

Com a mare de dos fills sé perfectament quin ús faria de l’aplicació. Però, per si la                 
meva visió no es prou objectiva o estic equivocada, he pogut parlar amb altres pares               
sobre l’ús que fan dels calendaris de recompenses físics. 

Aquest és el meu punt de partida. Les conclusions que he pogut obtenir d’aquesta              
tècnica d’indagació són els següents: 

❏ Els calendaris s’utilitzen a la llar, principalment a primera hora del matí, al             
migdia i a la nit.  

❏ Els calendaris s’utilitzen principalment per motivar els nens a realitzar les           
rutines diàries. 
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❏ Les tasques a realitzar solen ser molt semblants entre unes i altres famílies. 
❏ Per comoditat no acostumen a portar‐se el calendari de vacances. Els hi resulta             

interessant que una aplicació els hi permeti continuar amb certes rutines quan            
són fora de casa. 

❏ El calendari s’utilitza durant pocs segons varies vegades al día. 
❏ Els fills són els que normalment indiquen que han fet una tasca18, bé posant un               

gomet o pintant directament. 
❏ Els calendaris que utilitzen son setmanals. En finalitzar la setmana es torna a             

començar des de cero. Els hi resulta una mica interessant poder veure            
setmanes anteriors, sobretot per a veure el progrès. 

 

Anàlisi competitiva (benchmarking) 

Per a desenvolupar una aplicació amb valor afegit respecte altres productes similars,            
he realitzat una anàlisi competitiva. Per a fer‐ho he escollit tres aplicacions de la              
competència i he observat els seus punts forts i els seus punts febles: 

My Reward Calendar és una     
aplicació molt vistosa   
orientada directament als   
nens.  

Està en anglès i és una      
aplicació de pagament.  

És lo més semblant a un      
calendari de recompenses   
físic que podem trobar, amb     
les limitacions què això té:     
només enregistra la setmana    
actual, només es 

 Figura 4. Aplicació My Reward Calendar. 

poden tenir un nombre limitat de tasques (en concret tres) i també té un nombre               
limitat de recompenses (també tres). Penso que té poca operativa per a ser de              
pagament i que està orientada només als nens. 
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Reward Charts també és un     
calendari de recompenses,   
però aquest és més treballat.  

La aplicació és en anglès i      
també és de pagament.  

Encara que visualment no és     
tan atractiva, la seva    
operativa és més amplia i     
penso que té una bona solució      
per a l’activitat del calendari.  

Guarda la informació setmana    
rere setmana i no té     
limitacions en quan a tasques     
o recompenses. A més té     
temes a escollir.           Figura 5. Aplicació Reward Charts. 

 

OurHome és una aplicació que     
està molt bé pensada.  

Està en espanyol i, a més, és       
gratuïta.  

Més que un calendari de     
recompenses, és una aplicació    
per dividir les tasques de la      
casa entre els membres d’una     
familia. Per motivar a    
realitzar‐les té un sistema de     
punts i unes recompenses a     
aconseguir.  

El disseny és molt net i és molt        
intuïtiva.  

També permet fer llista de la 
 Figura 6. Aplicació OurHome. 

compra i permet que la familia estigui connectada en tot moment.  

Hi ha bastants comentaris dient que és una mica lenta i que no permet treballar               
offline.  

M’agrada molt el concepte i és probable que la faci servir en un futur, però està                
pensada per a famílies amb nens més grans. 
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Enquesta 

Per a determinar els diferents perfils d’usuari i conèixer quines són les seves principals              
característiques, vaig realitzar una enquesta a usuaris potencials de l’aplicació. 

L’enquesta s’ha realitzat a 42 individus adults. El model d’enquesta es troba als             
annexos d’aquest mateix document. 

L’objectiu de l’enquesta era definir els seguents punts: 

❏ El grau de coneixement de les tecnologies mòbils. 

❏ Els seus hàbits d’ús respecte aquestes tecnologies. 

❏ El context en qué les utilitzaven. 

❏ Si tenien fills menors de 10 anys i, en cas afirmatiu, si utilitzaven alguna              
aplicació relacionada amb els seus fills. 

❏ Si els hi semblava interessant una aplicació per motivar els nens a realitzar             
tasques quotidianes. 

❏ Si coneixien de l’existència dels calendaris de recompensa14 i, en cas           
afirmatiu, si havien utilitzat mai cap i si els hi semblava interessant una             
aplicació en aquest context. 

En analitzar els resultats de l’enquesta vaig extreure les següents conclusions: 

❏ Que tothom utilitzaba algun tipus de dispositiu mòbil. Que més d’un 95%            
utilitza un smartphone i quasi un 55% utilitza una tauleta. 

 

            Figura 7. Enquesta. Utilització de dispositius mòbils. 
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❏ Que més o menys la meitat dels entrevistats té un nivell avançat en l’ús de les                
tecnologies mòbils i prop d’un 43% considera que té un nivell novell. 

 

       Figura 8. Enquesta. Nivell. 

❏ Que més del 95% de les persones entrevistades utilitzaven els dispositius mòbils            
a casa. 

 
 Figura 9. Enquesta. Lloc d’utilització. 

❏ Que més d’un 71% dels enquestats els utilitzen en l’àmbit particular. 

                               
            Figura 10. Enquesta. Àmbit d’utilització. 
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❏ Que més del 85% dels entrevistats que tenen fills menors de 10 anys utilitzen              
alguna aplicació relacionada amb els seus fills. 

 
           Figura 11. Enquesta. Aplicació relacionada amb fills. 

❏ Que més del 95% de tots els entrevistats veuen d’interès una aplicació que             
motivi els nens a realitzar certes activitats o tasques. 

 
             Figura 12. Enquesta. Interès objectiu aplicació. 

❏ Que més d’un 57% sap lo que és un calendari de recompenses i d’aquests un               
35% n’han utilitzat alguna vegada. 

 
      Figura 13. Enquesta. Utilització calendaris de recompensa. 
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❏ Que de totes les persones que sabien lo que era un calendari de recompenses,              
el 90% creu que una aplicació d’aquest tipus pot ser interessant. 

 
 Figura 14. Enquesta. Interès aplicació. 

❏ Que els calendaris són més populars entre els pares de fills menors de 10 anys               
que tenen menys de 50 anys. 

❏ Que molts dels enquestats coincideixen en descriure com havia de ser aquesta            
aplicació amb alguns dels següents adjectius: visual, senzilla, fàcil d’utilitzar i           
simple. 

 

2.1.2. Perfils d’usuari 

Els diferents perfils d’usuari que he pogut extreure dels mètodes d’indagació són: 

❏ Pare/mare amb fills d’entre 3 i 10 anys. 

❏ Nen d’entre 3 i 10 anys.  

 

Perfil d’usuari A Pare/mare amb fills d’entre 3 i 10 anys 

Característiques 
pròpies 

● És l’usuari principal de l’aplicació. 
● Té menys de 50 anys i fills del perfil d’usuari B. 
● Té una rutina establerta per al dia a dia i molt poc temps familiar. 

Sempre va amb pressa. 
● Utilitza els dispositius mòbils amb molta freqüència. 
● Està molt familiaritzat amb les aplicacions mòbils. 
● Les utilitza en diversos àmbits de la seva vida, i de forma molt 

important en l’àmbit particular. 
● És molt probable que ja utilitzi alguna aplicació en relació amb els 

seus fills. 
● Sap lo que és un calendari de recompenses. 

Context d’ús Farà ús de l’aplicació a casa, principalment al matí, migdia i vespre. En 
períodes de temps curts. 
També mentre està de vacances, en les mateixes condicions. 

Anàlisi de tasques ● Gestionar els nens/nenes. 
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● Gestionar les tasques a realitzar pels infants. 
● Gestionar les recompenses a aconseguir. 
● Gestionar les tasques realitzades al calendari setmanal de 

recompenses. 
● Marcar assoliment de recompensa14 i crear un event al calendari. 

Característiques del 
disseny  

La interfície ha de ser molt senzilla i clara. 
Per estalviar temps, a la base de dades ha d’haver tasques i recompenses 
predeterminades, per a que en afegir‐les hi surtin ja algunes opcions que es 
corresponguin amb la cerca. 

       Taula 6. Fitxa perfil d’usuari A. 

 

Perfil d’usuari B Nens d’entre 3 i 10 anys 

Característiques 
pròpies 

● Té entre 3 i 10 anys i pares/mares del perfil d’usuari A. 
● Es distreu amb facilitat i li costa fer les seves tasques o activitats 

diàries. 
● Coneix la tecnologia mòbil. 
● Té accès a aquesta tecnologia en casa, encara que no disposa de 

dispositius mòbils propis. 
● L’utilitza ocasionalment i sempre amb supervisió d’un adult. 

Context d’ús Farà ús de l’aplicació a casa, principalment al matí, migdia i vespre. Només 
durant uns segons.  
També mentre està de vacances, en les mateixes condicions. 

Anàlisi de tasques ● Marcar una tasca18 realitzada al calendari setmanal de recompenses. 

Característiques del 
disseny  

El calendari de recompenses ha de ser molt visual i ha de reproduir sons. 
El tamany del calendari ha d’estar pensat per a que es nens/nenes més petits 
puguin marcar les tasques realitzades encara que la seva psicomotricitat no 
sigui del tot bona. 

       Taula 7. Fitxa perfil d’usuari B. 

 

2.2. Disseny conceptual 
 

Aquest apartat correspon a la segona fase de la metodologia DCU4. Amb el disseny              
conceptual es sintetitza tota la informació obtinguda en la etapa anterior per a,             
posteriorment, prendre decissions de disseny orientades a l’usuari. 

Treballarem a partir dels dos perfils d’usuari definits en l’apartat anterior i utilitzarem             
tres tècniques de disseny conceptual: els escenaris d’ús, els fluxos d’interacció i la             
tècnica de persones o personatges. 
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2.2.1. Personatges 

A partir dels perfils d’usuaris definits he creat dos personatges. Aquestes persones            
tenen les següents característiques: 

Perfil Perfil d’usuari A Perfil d’usuari B 

Nom Júlia Joel 

Edat 34 3 

Comportaments Júlia és una mare de família actual. 
Treballa i té dos fills d’1 i 3 anys. 
Utilitza el seu smartphone per a 
quasi tot i també, però de forma 
més esporàdica, la tauleta que 
comparteix amb la resta de la 
familía. 
El seu fill de 3 anys ha començat a 
anar al cole, lo que en comptes 
d’ajudar li fa anar més estressada. 
Sempre va amb molta pressa. 

Joel és un nen que aquest any ha 
començat a anar al cole. 
Els seus pares treballen i sempre tenen 
molta pressa. 
Li costa fer les tasques que li demanen 
perque es distreu amb facilitat. A més 
l’adaptació al cole li està costant 
perque va una mica endarrerit amb 
respecte els seus companys. 
Li criden molt l’atenció els dispositius 
mòbils i, a vegades, els pares li deixen 
utilitzar amb supervisió. 

Necessitats Que el seu fill de 3 anys realitzi lo 
que li encomana i de pressa. 
Que el seu fill de 3 anys sigui més 
autònom i pugui fer les rutines del 
cole com la resta de companys. 
Poder arribar al cole i a la feina de 
forma puntual. 
Tenir més temps de lleure per 
disfrutar de la família. 

Que els pares no vagin tan estressada i 
estiguin més contents. 
Poder fer les rutines del cole com la 
resta de nens per a que la professora no 
l’hagi de cridar l’atenció tant. 
 

Objectius Motivar el seu fill per a que pugui 
realitzar les tasques per ell mateix 
i que sigui més autosuficient. 
Fer de les rutines diàries una tarea 
divertida per realitzar amb el seu 
fill. 

Aprendre a realitzar les tasques per si 
mateix i ser més autònom. 
Aconseguir recompenses per realitzar 
les tasques diàries. 
Divertir‐se i utilitzar els dispositius 
mòbils de la mare. 

       Taula 8. Personatges. 
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2.2.2. Escenaris d’ús 

Aquest punt conté infomació referent a la motivació de l’usuari, el context en el que 
es troba, els objectius que té, les tasques que realitza i com les realitza, etc. 

S’han definit cinc escenaris d’ús principals: 

Escenari d’ús 1 Afegir un nen o una nena 

Perfil d’usuari Perfil d’usuari A 

Context La Júlia es troba en un lloc qualsevol, s’acaba d’instal·lar l’aplicació i vol 
afegir el seu fill Joel per començar a utilitzar‐la. 

Objectius Afegir un nen o una nena al sistema per començar a utilitzar l’aplicació. 

Tasques Introduir el nom del nen o nena. 
Introduir l’edat del nen o nena. 
Seleccionar una imatge per al nen o nena. 

Necessitats 
d’informació 

Nom i edat del nen o la nena. 

Funcionalitats Cercador d’imatge per al nen o la nena. 

Desenvolupament de 
les tasques 

La Júlia entra a l’aplicació i a la pantalla principal fa “+”. 
A continuació, indica el nom i l’edat d’en Joel i escull una imatge per 
identificar‐lo. Ho guarda. 

       Taula 9. Escenari d’ús 1.  

Escenari d’ús 2 Afegir una tasca a un nen o nena 

Perfil d’usuari Perfil d’usuari A 

Context La Júlia va a recollir a en Joel al cole i la mestra li ha dit que en Joel té 
dificultats a l’hora de posar‐se la bata. Quan arriba al cotxe s’adona que ho 
pot afegir al seu calendari com una activitat nova per a que en Joel la 
comenci a fer. 

Objectius Afegir una tasca18 al calendari setmanal de recompenses d’un nen o nena per 
a que comenci a fer‐la a partir d’aquell moment. 

Tasques Introduir el nom de la tasca18. 
Introduir els punts que s’obtindran en realitzar la tasca18. 

Necessitats 
d’informació 

Nom i punts que es volen assignar a la tasca18. 

Funcionalitats Cercador de tasca18 que a l’anar introduint el nom vagi mostrant totes les 
correspondències de la base de dades. 

Desenvolupament de 
les tasques 

La Júlia entra al calendari de recompenses d’en Joel i utilitza la pestanya 
superior per a visualitzar les tasques que té assignades.  
A continuació, indica mitjançant el “+” o el “+ Añadir tarea” que vol afegir 
una nova tasca18. Introdueix el nom i els punts de la tasca18 i ho guarda 
mitjançant “OK”. 

       Taula 10. Escenari d’ús 2.  
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Escenari d’ús 3 Afegir una recompensa  a un nen o nena 

Perfil d’usuari Perfil d’usuari A 

Context La Júlia i en Joel estan passejant i en Joel l’indica que vol tenir una bici. Se li 
acut que la pot afegir com una nova recompensa14 per a motivar el nen. 

Objectius Afegir una recompensa14 a un nen o una nena per a que la pugui obtenir des 
d’aquell moment. 

Tasques Introduir el nom de la recompensa14. 
Introduir els punts que es necessiten per obtenir la recompensa14. 

Necessitats 
d’informació 

Nom i punts que es volen assignar a la recompensa14. 

Funcionalitats Cercador de recompensa14 que a l’anar introduint el nom vagi mostrant totes 
les correspondències de la base de dades. 

Desenvolupament de 
les tasques 

La Júlia entra al calendari de recompenses d’en Joel i utilitza la pestanya 
superior per a visualitzar les recompenses que té assignades.  
A continuació, indica mitjançant el “+” o el “+ Añadir recompensa” que vol 
afegir una nova recompensa14. Introdueix el nom i els punts del premi12 i ho 
guarda mitjançant “OK”. 

       Taula 11. Escenari d’ús 3. 

 

Escenari d’ús 4 Marcar una tasca d’un nen o nena com a realitzada  

Perfil d’usuari Perfil d’usuari B 

Context En Joel està a casa i acaba de realitzar una de les tasques del seu calendari 
de recompenses. Li diu a la seva mare, la Júlia, per a que li mostri el seu 
calendari. 

Objectius Marcar una tasca18 com a realitzada al calendari setmanal de recompenses i 
fer que el marcador s’incrementi. 

Tasques Marcar amb una estrella la tasca18 per a indicar que ja ha estat realitzada. 

Necessitats 
d’informació 

Tasca18 que s’ha realitzat. 

Funcionalitats Calendari setmanal amb les tasques assignades al nen o nena i amb una 
estrella per a cada dia i tasca18, que canviï en ser tocada i faci un so 
característic. 

Desenvolupament de 
les tasques 

En Joel entra al seu calendari de recompenses i toca, del dia en qüestió, 
l’estrella de la tasca18 realitzada per a marcar‐la com a feta.  

       Taula 12. Escenari d’ús 4. 
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Escenari d’ús 5 Bescanviar punts per una recompensa 

Perfil d’usuari Perfil d’usuari A 

Context En Joel té els punts suficients per bescanviar‐los per una de les seves 
recompenses, en concret un gelat. La Júlia li pregunta si vol bescanviar i ell 
diu que sí.  

Objectius Obtenir una recompensa14 bescanviant‐la pels punts del nen o nena. 

Tasques Seleccionar la recompensa14 que vol. 
Afegir les dades a un event del calendari. 

Necessitats 
d’informació 

Recompensa14 que es vol bescanviar i, si cal, informació del dia en què es vol 
fer ús del premi12. 

Funcionalitats Afegir event a Google Calendar4 amb la informació de la recompensa14. 

Desenvolupament de 
les tasques 

La Júlia entra al calendari de recompenses d’en Joel i utilitza la pestanya 
superior per a visualitzar les recompenses que té assignades.  
A continuació, selecciona la recompensa14 del gelat i confirma que la vol 
bescanviar pels punts. Apareixerà un nou event de Google Calendar7 que la 
Júlia cancel·la perque aquesta recompensa14 és inmediata. 

       Taula 13. Escenari d’ús 5. 
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2.2.3. Fluxos d’interacció 

A continuació es mostra el diagrama general dels fluxos d’interacció de l’aplicació, on 
es representen visualment les decisions i els camins que poden prendre els usuaris per 
assolir els seus objectius: 

 
Figura 15. Diagrama de fluxos d’interacció. 

Per a fer el diagrama més entenedor he optat per no indicar l’eliminació de nens,               
tasques i recompenses. 

Altres aspectes a comentar són els següents: 

❏ Des de l’inici es podrà accedir a la configuració de l’aplicació on es podran              
indicar algunes opcions: punts que caduquen en finalitzar la setmana o, pel            
contrari, s’acumulen; notificacions en aconseguir els punts suficients per a          
bescanviar per una recompensa14; afegir events al calendari en aconseguir un           
premi12; restablir les puntuacions; etc. 

❏ Només es poden editar les tasques de la setmana. 

❏ Una tasca18 només pot ser eliminada si no té punts aconseguits durant la             
setmana. 
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2.3. Prototipatge 
 

Les tècniques de disseny de prototips13 se situen entre les fases de disseny i avaluació. 

En aquest apartat farem una representació de l’aplicació, que ens permetrà avaluar‐la            
abans de començar el seu desenvolupament. 

En la primera fase del prototipatge farem els sketches16 a mà alçada i en la segona                
crearem un prototipus13 horitzontal d’alta fidelitat. 

 

2.3.1. Sketches 

Mitjançant els sketches16 hem pogut plantejar una primera aproximació de com ha de             
ser el disseny de l’aplicació. És el punt de partida per a poder formalitzar el disseny                
amb un prototipus13 més detallista i treballat. 

 

Pantalla d’inici 
Es mostra uns segons en accedir      
a l’aplicació. 

Pantalla principal 
En prémer un perfil es mostrarà el       
seu calendari. 
En mantenir premut ens permet     
editar o eliminar el perfil del nen. 
També permet accedir a la     
configuració. 

Pantalla de configuració 
Ens permet configurar l’aplicació. 
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Pantalla de perfil 
Permet escollir una icona o una      
foto de la galeria per a identificar       
el perfil. 
També es pot eliminar el perfil,      
amb una confirmació. 

Pantalla de calendari 
Ens permet indicar les tasques     
realitzades. 
Podem accedir a les tasques i les       
recompenses del perfil del nen     
seleccionat. 

Pantalla de llistat de tasques 
En prémer una tasca permet     
editar‐la o eliminar‐la. 
També permet afegir una tasca     
nova. 

 

Pantalla de tasca 
Tant si estem afegint una tasca      
nova o editant una ja existent,      
aquesta pantalla ens permet    
modificar les seves   
característiques. 

Pantalla de llistat de recompenses 
En arrossegar una recompensa es     
permet bescanvïar pels punts    
necessaris. En prémer permet    
editar o eliminar‐la. També podem     
afegir una recompensa nova. 

Pantalla de recompensa 
Tant si estem afegint una     
recompensa nova o editant una ja      
existent, aquesta pantalla ens    
permet modificar les seves    
característiques. 
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2.3.2. Prototipus 

En aquest apartat es mostrarà una part del prototipus13 d’alta fidelitat de l’aplicació.             
El prototipus ha estat realitzat amb el Justinmind Prototyper. 

A la imatge de l’esquerra es mostra la 
pantalla tipus splash de l’aplicació, 
amb el nom i el logo. 

A la imatge de la dreta es mostra la         
pantalla principal. Es on es visualitzen,      
en forma de fitxes, els perfils dels       
nens, amb la informació bàsica. En      
prémer el perfil es navega directament      
al calendari del nen. He optat per       
aquest disseny per a que sigui molt       
ràpid arribar a la operativa principal      
de l’aplicació: indicar una tasca     
realitzada.  

Com a segona funció de les fitxes, està        
l’edició del propi perfil, al que      
s’accedeix en mantenir premuda la     
fitxa. A més, des de la zona de més         
fàcil interacció, es pot accedir a la       
configuració de l’aplicació. 

Figura 19. Prototip I. 

A la imatge de l’esquerra es mostra la        
configuració de l’aplicació, a la que      
s‘accedeix des de la pantalla principal. 

A la imatge de la dreta es mostra la         
pantalla d’edició de perfil. S’utilitzarà     
tant per editar un perfil existent com       
per a afegir un perfil nou. He optat per         
un disseny molt intuïtiu i senzill. 

Mitjançant les fletxes dels costats de      
l’imatge, es visualitzaran unes icones     
per a vincular amb el perfil. Una altre        
opció és escollir una imatge de la       
galeria, com per exemple una foto del       
nen o nena. Això fa que la pantalla        
principal sigui més visual i que l’accès       
al calendari correcte sigui encara més      
ràpid.  

 

 Figura 20. Prototip II. 
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A la imatge de l’esquerra es mostra el        
missatge de confirmació que es     
visualitza en eliminar un perfil. Així es       
vol intentar evitar errors. 

A la imatge de la dreta es mostra el         
calendari pròpiament dit, on les     
estrelles es poden posar i treure. He       
intentat fer‐lo lo més senzill i clar       
possible, tenint en compte la limitació      
d’espai. Per a fer‐lo una mica més       
visual, he optat per utilitzar icones per       
a navegar a les pantalles de tasques i        
recompenses. 

També he afegit imatges a les tasques,       
lo que ajudarà als nens més petits a        
comprendre el funcionament del    
calendari i fer‐lo una mica més      
interessant.  

Figura 21. Prototip III. 

 

A l’esquerra es mostra la pantalla del       
llistat de tasques del nen o nena. A la         
barra superior, en lloc de possar la       
típica fletxa de tornada, he optat per       
una icona que correspon a la pantalla       
del calendari. Mitjançant aquest    
sistema de icones vui que l’aplicació      
sigui comprensible pels infants.  

Al llistat de les tasques es veu a cop         
d’ull tota la informació. En prèmer una       
tasca es mostra la pantalla d’edició de       
tasca, que correspon a la imatge de la        
dreta. També es pot accedir a aquest       
pantalla si s’afegeix una tasca nova. 

La pantalla de tasca torna ser molt 
simple i clara, amb icones que ens 
ajuden a anticipar‐nos al que se’ns 
demana. Es pot escollir una icona per a 
identificar una tasca i fer el calendari 

més visual.  
Figura 22. Prototip IV. 
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A la imatge de l’esquerra es mostra el        
missatge de confirmació d’eliminació    
de tasca. Novament és una manera      
d’evitar errors per part de l’usuari. 

A la imatge de la dreta es pot veure el          
llistat de les recompenses, molt en      
línia amb la resta de l’aplicació. A       
diferència del llistat de tasques, el      
llistat de recompenses té una doble      
funció. En prémer una recompensa     
s’accedeix a la seva edició però si       
s’arrossega significa que es vol     
bescanviar aquesta recompensa pels    
punts del nen o la nena.  

 
 

 

 

Figura 23. Prototip V. 

A la imatge de l’esquerra podem veure       
la pantalla d’edició de recompensa, a      
la que també s’accedeix en afegir una       
de nova. 

El funcionament és molt similar al de la        
pantalla d’edició de tasca. 

A la imatge de la dreta es mostra el         
missatge de confirmació en bescanviar     
una recompensa del llistat de     
recompenses. Si l’usuari confirma    
l’acció es quan es mostrarà l’event del       
calendari per poder modificar‐lo. 

 

 

 

 

Figura 24. Prototip VI. 

Pel que fa al disseny, he intentat simplificar al màxim les accions per part de l’usuari per assolir els seus                    
objectius. He intentat fer un disseny net i clar, visual però també elegant. No s’ha d’oblidar que encara                  
que l’objectiu del calendari sigui motivar els nens, seran els adults els que hi facin el major ús i és per                     
aquest motiu que no he volgut treballar amb massa colors, però sí utilitzar icones que identifiquin els                 
diferents objectes de l’aplicació. La facilitat d’ús ha estat un dels meus objectius. Volia que amb un sol                  
toc s’arribès a la pantalla amb més càrrega de treball i que, un cop aquí no s’haguès de tornar enrere per                     
utilitzar la resta de funcionalitats.  
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2.4. Avaluació 
 

Mitjançant els mètodes d’avaluació obtenim informació referent al disseny i això ens            
permet millorar els seus punts febles. En ser el disseny centrat en l’usuari un procès               
iteratiu fa que aquesta avaluació ajudi a perfilar el disseny, modificant‐lo tantes vegades             
com calgui, fins aconseguir el millor producte possible. 

Els tests amb usuaris és el métode d’avaluació que utilitzarem per avaluar l’aplicació.             
Aquesta tècnica d’avaluació qualitativa ens mostra les possibles millores del disseny, en            
observar els usuaris potencials utilitzant el nostre prototip13. 

El test es realitzarà en laboratori, ja que realitzar‐lo en el context no ens aportaria un                
resultat diferent. 

A continuació s’exposen les preguntes que es realitzaran a l’usuari, les tasques que es              
demanaran realitzar i les preguntes sobre aquestes tasques, així com l’anàlisi del resultat             
del test. 
 
2.4.1. Recull de preguntes sobre l’usuari 

Les preguntes per conèixer la informació sobre l’usuari que realitza el test són: 

❏ Quin és el teu nom? 
❏ Quina edat tens? 
❏ Tens fills menors de 10 anys? 
❏ Quin nivell tecnològic tens? 
❏ Utilitzes sovint els dispositius mòbils? 
❏ Coneixes el que és un calendari de recompenses? 

 
2.4.2. Tasques a realitzar 

Tenint en compte que el que estem avaluant és el disseny, i no pas les funcionalitats, 
a continuació s’exposen el llistat de tasques que l’usuari ha de realitzar: 

❏ Edició d’un perfil de nen existent.  
❏ Afegir un nou perfil de nen o nena. 
❏ Eliminar un perfil de nen existent. 
❏ Marcar una tasca18 com a realitzada al calendari d’un nen. 
❏ Desmarcar una tasca18 al calendari d’un nen. 
❏ Editar una tasca18 del calendari d’un nen. 
❏ Afegir una tasca18 al calendari d’un nen. 
❏ Eliminar una tasca18 del calendari d’un nen. 
❏ Editar una recompensa14 d’un nen. 
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❏ Afegir una recompensa14 a un nen. 
❏ Eliminar una recompensa14 d’un nen. 
❏ Bescanviar els punts d’un nen per una recompensa14. 
❏ Visualitzar la configuració de l’aplicació. 

 

2.4.3. Preguntes referents a les tasques 

A continuació es mostra el llistat de preguntes referents a les tasques anteriors,             
agrupades per tasca18: 

❏ Edició d’un perfil de nen existent.  

❏ T’ha costat esbrinar com s’edita un perfil de nen existent? 
❏ T’agrada visualment la pantalla d’edició? 
❏ Veus clara la informació que es demana? 
❏ Saps per a qué és la icona de sota de la imatge del perfil? 
❏ Queda clar quina acció guarda la informació i quina no? 

❏ Afegir un nou perfil de nen o nena. 

❏ T’ha costat esbrinar com s’afegeix un perfil de nen nou? 

❏ Eliminar un perfil de nen existent. 

❏ Ha resultat difícil esbrinar com s’elimina una tasca18 del calendari? 
❏ És el missatge de confirmació prou clar?  

❏ Marcar una tasca18 com a realitzada al calendari d’un nen. 

❏ T’ha costat accedir al calendari d’un nen? 
❏ T’agrada visualment la pantalla de calendari? 
❏ Resulta senzill marcar una tasca18 com a realitzada? 
❏ Les icones tenen un tamany adequat? 
❏ Saps com canviar de perfil de nen? 

❏ Desmarcar una tasca18 al calendari d’un nen. 

❏ T’ha costat esbrinar com desmarcar una tasca18? 

❏ Editar una tasca18 del calendari d’un nen. 

❏ T’ha costat accedir al llistat de tasques del nen? 
❏ T’agrada visualment la pantalla de tasques? 
❏ T’ha costat esbrinar com editar una tasca18 del llistat? 
❏ T’agrada visualment la pantalla d’edició de tasca18? 
❏ Veus clara la informació que es demana? 
❏ Entens la funcionalitat del quadre “Asignar a”? 
❏ Queda clar quina acció guarda la informació i quina no? 
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❏ Afegir una tasca18 al calendari d’un nen. 

❏ T’ha costat esbrinar com s’afegeix una tasca18 nova al calendari? 

❏ Eliminar una tasca18 del calendari d’un nen. 

❏ T’ha costat esbrinar com s’elimina una tasca18 del calendari? 
❏ És el missatge de confirmació prou clar? 

❏ Editar una recompensa14 d’un nen. 

❏ T’ha costat accedir al llistat de recompenses del nen? 
❏ T’agrada visualment la pantalla de recompenses? 
❏ T’ha costat esbrinar com editar una recompensa14 del llistat? 
❏ T’agrada visualment la pantalla d’edició de recompensa14? 
❏ Veus clara la informació que es demana? 
❏ Entens la funcionalitat del quadre “Asignar a”? 
❏ Queda clar quina acció guarda la informació i quina no? 

❏ Afegir una recompensa14 a un nen. 

❏ T’ha costat esbrinar com s’afegeix una recompensa14 nova a un nen? 

❏ Eliminar una recompensa14 d’un nen. 

❏ T’ha costat esbrinar com s’elimina una recompensa14 d’un nen? 
❏ És el missatge de confirmació prou entenedor? 

❏ Bescanviar els punts d’un nen per una recompensa14. 

❏ Saps bescanviar els punts del nen per una recompensa14 del llistat? 
❏ És el missatge de confirmació prou clar? 

❏ Visualitzar la configuració de l’aplicació. 

❏ T’ha costat esbrinar com accedir a la configuració? 
❏ T’agrada visualment la pantalla de configuració? 
❏ Entens les opcions? 

A més, he afegit unes preguntes més generals: 

❏ Com valoraries la teva impressió general? Valoració del 1 al 10. 
❏ Creus que és un disseny senzill i clar? 
❏ Penses que un nen petit pot entendre el funcionament bàsic de l’aplicació? 
❏ Són les icones prou explicatives o trobes a faltar més text? 
❏ En bescanviar els punts per una recompensa14, veus interessant la creació d’un 

event al calendari? 
❏ Vols afegir alguna cosa pel que fa al disseny? 
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2.4.4. Posada en pràctica 

He volgut posar en pràctica l’avaluació del prototip13        
amb alguns potencials usuaris del meu entorn,       
persones que per confiança no se senten intimidades i         
es poden expressar lliurement.  

Per realitzar l’avaluació m’he descarregat l’aplicació      
Justinmind en el meu smartphone i així els usuaris         
han pogut provar el prototipus13 amb llibertat. 

Després d’una petita estona de familiarització amb       
l’aplicació, sense explicacions per la meva part, els        
he realitzat el test.  

D’aquest test he obtingut els següents resultats i he         
realitzat les corresponents millores: 

 Figura 25. Avaluació en pràctica. 

 

Punt feble trobat Millora realitzada 

Si es prem sobre el nom del nen no es fa cap 
acció. 

Que tant la imatge com el nom, és a dir la fitxa 
de perfil sencera, tinguin les mateixes accions 
vinculades. 

Les icones que acompanyen els títols de les 
pantalles despisten l’usuari, que pensa que tenen 
alguna acció associada. 

Posar icones als títols més petites i fer les icones 
que sí són de navegació més atractives. 

Un cop al calendari d’un nen l’usuari vol tornar a 
la pantalla principal sense tocar cap botó físic 
del dispositiu. 

A la pantalla de calendari, afegir un accès als 
perfils d’usuari, que estigui a la zona més fàcil 
d’interacció.  

En prémer una tasca18 del llistat de tasques 
l’usuari espera poder editar directament la 
tasca18. 

Modificar les accions del llistat per a qué em 
prémer una tasca18 es navegui a la seva edició. 
Modificar, de la mateixa manera, el llistat de 
recompenses. També fer que el bescanvi de punts 
per una recompensa14 es realitzi en 
arrossegar‐la cap a la dreta. 

Les recompenses estan molt juntes al llistat lo 
que dificulta el arrossegament per bescanviar per 
punts. 

Fer que les tasques al llistat siguin més gruixudes. 
Realitzar el mateix canvi al llistat de 
recompenses, per mantenir una coherència entre 
pantalles. 

       Taula 14. Resultats de l’avaluació. 

Aquest procès d’avaluació i disseny ha estat iteratiu. És a dir, que en trobar un punt                
feble o millorable a l’avaluació, he redissenyat el prototip13 i l’he tornat a avaluar              
amb altres usuaris. 
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3. Disseny tècnic 
 

En aquest apartat es realitzarà el disseny tècnic de l’aplicació. En concret, es mostraran dos               
aspectes del disseny tècnic: la definició dels casos d’ús i el disseny de l’arquitectura. 
Per realitzar‐lo, s’utilitzarà el llenguatge de modelat visual de sistemes de software UML             
(Unified Modeling Language). 

 

Figura 26. UML (imatge de La plaga Tux). 

3.1. Definició dels casos d’ús 
 

A continuació definirem formalment els casos d’ús. Aquests casos d’ús serviran per            
establir les funcionalitats de l’aplicació. 

 

3.1.1. Diagrama UML 

El diagrama UML que mostra de forma gràfica actors i flux es mostra a continuació. Al                
diagrama he utilitzat un sistema de colors per indicar la prioritat dels diferents casos              
d’ús: granatós per als de prioritat alta, groguenc per als de prioritat normal i gris per                
indicar aquells de prioritat baixa. 
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  Figura 27. Diagrama de casos d’ús 

 

3.1.2. Llistat de casos d’ús 

Seguidament s’exposa el llistat dels casos d’ús on s’especifiquen els actors,           
precondicions, flux i postcondicions. 

Identificador CU‐001 

Nom Mostrar perfils 

Prioritat Alta 

Descripció Es visualitzen els perfils existents en el sistema. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions Els perfils han d’existir a la base de dades. 

Iniciat per La pantalla principal. 

Flux 1. L’usuari executa l’aplicació. 
2. A la pantalla principal es mostren els perfils existents a la base de 

dades. 

Post‐Condicions L’usuari veu els perfils del nens i nenes que hi ha al sistema. 

       Taula 15. Cas d’ús CU‐001. 
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Identificador CU‐002 

Nom Alta de perfil 

Prioritat Alta 

Descripció L’usuari afegeix un nou perfil al sistema. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El nom del nen o nena no existeix a la base dades. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla principal i prem el botó ‘+’. 
2. S’obre la pantalla d’edició de perfil. 
3. L’usuari tria una imatge i indica el nom i l’edat del nen o nena. 
4. L’usuari prem l’icona que guarda la informació. 
5. 5a. Si el nom de perfil no existeix es registra el nou perfil, es 

visualitza un missatge d’informació i es mostra la pantalla 
principal.  
5b. Si existeix, es mostra un missatge d’error i es roman a la 
pantalla d’edició de perfil (punt 2). 

Post‐Condicions El nou perfil queda enregistrat en el sistema. 
       Taula 16. Cas d’ús CU‐002. 

Identificador CU‐003 

Nom Modificació de perfil 

Prioritat Normal 

Descripció L’usuari edita un perfil existent al sistema. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil existeix a la base dades. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla principal i manté premuda una fitxa de 
perfil. 

2. S’obre la pantalla d’edició de perfil. 
3. L’usuari modifica la imatge i/o el nom i l’edat del nen o nena. 
4. L’usuari prem l’icona que guarda la informació. 
5. 5a. Si el nom de perfil no existeix es registra el nou perfil, es 

visualitza un missatge d’informació i es mostra la pantalla 
principal.  
5b. Si existeix, es mostra un missatge d’error i es roman a la 
pantalla d’edició de perfil (punt 2). 

Post‐Condicions El canvis al perfil queden enregistrats en el sistema. 
       Taula 17. Cas d’ús CU‐003. 

Identificador CU‐004 

Nom Eliminació de perfil 

Prioritat Normal 

Descripció L’usuari elimina un perfil existent al sistema. 

Actor Usuari de l’aplicació. 
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Pre‐Condicions El perfil existeix a la base dades. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla principal i manté premuda una fitxa de 
perfil. 

2. S’obre la pantalla d’edició de perfil. 
3. L’usuari prem el botó “Eliminar perfil”. 
4. El sistema mostra un missatge de confirmació. 
5. 5a. Si l’usuari fa “Aceptar” s’elimina el perfil i es mostra la 

pantalla principal.  
5b. Si l’usuari fa “Cancelar”, es roman a la pantalla d’edició de 
perfil (punt 2). 

Post‐Condicions El perfil queda eliminat del sistema. 
       Taula 18. Cas d’ús CU‐004. 

Identificador CU‐005 

Nom Mostrar calendari 

Prioritat Alta 

Descripció L’usuari visualitza el calendari de recompenses d’un nen o nena. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions L’usuari ha escollit un perfil existent. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla principal i prem una fitxa de perfil. 
2. S’obre la pantalla de calendari amb la informació del perfil 

escollit. 

Post‐Condicions Es veu el calendari de recompenses d’un nen o nena. 
       Taula 19. Cas d’ús CU‐005. 

Identificador CU‐006 

Nom Marcar tasca5 realitzada 

Prioritat Alta 

Descripció L’usuari marca una tasca5 del calendari com a realitzada per a un nen o 
nena. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions L’usuari ha escollit un perfil existent i aquest té la tasca5 assignada. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de calendari i prem la estrella 
relacionada amb la tasca5 realitzada en aquest dia. 

2. La estrella es pinta, es registra la tasca5 com a realitzada i 
s’incrementa el marcador del nen amb la puntuació de la tasca5.  

3. Si amb la puntuació del nen s’aconsegueix una de les seves 
recompenses i així està configurat, es mostra una notificació. 

Post‐Condicions La tasca18 queda marcada com a realitzada per al nen o nena al sistema i el 
marcador s’incrementa amb els seus punts. 

       Taula 20. Cas d’ús CU‐006. 
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Identificador CU‐007 

Nom Mostrar llistat de tasques 

Prioritat Alta 

Descripció Es visualitzen les tasques del nen o nena existents en el sistema. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions Les tasques han d’existir a la base de dades i han d’estar assignades al perfil 
escollit. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de calendari i prem l’icona de tasques a 
la barra superior. 

2. La pantalla de llistat de tasques es desplaça des de l’esquerra i es 
mostren les tasques del nen o nena. 

Post‐Condicions L’usuari veu les tasques que té assignades el nen o nena al sistema. 
       Taula 21. Cas d’ús CU‐007. 

Identificador CU‐008 

Nom Alta de tasca18 

Prioritat Alta 

Descripció L’usuari assigna una nova tasca18 a un nen o nena. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil ha d’existir al sistema. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de llistat de tasques i prem el botó ‘+’. 
2. S’obre la pantalla d’edició de tasca18. 
3. L’usuari tria una imatge i indica el nom i la puntuació. Si vol, pot 

afegir la tasca18 a més nens en el quadre “Asignar a”. 
4. L’usuari prem l’icona que guarda la informació. 
5. 5a. Si la tasca18 no existeix es registra la nova tasca18 i també 

l’assignació al nen o nens escollits. 
5b. Si existeix, es modifica la seva informació i es registra 
l’assignació al nen o nens seleccionats. 

6. Es visualitza un missatge d’informació i es mostra la pantalla de 
llistat de tasques. 

Post‐Condicions La nova tasca18 queda assignada al nen o nens. 

Notes Si la tasca18 ja existeix al sistema i es varia la seva puntuació aquesta 
només és efectiva des d’aquest moment. És a dir, que no es recalculen els 
marcadors. 

       Taula 22. Cas d’ús CU‐008. 

Identificador CU‐009 

Nom Cerca de tasca18 

Prioritat Baixa 

 

Sandra Fernández Pérez 
ETIG 2016  

Pàgina 40 

 



 CalendarRewads                   TFC ‐ Memòria 
 

Descripció Es cercen les tasques del sistema que coincideixin amb l’entrada de 
l’usuari. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions Les tasques han d’existir al sistema. 

Iniciat per La pantalla d’edició de tasca18. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla d’edició de tasca18 i escriu un caràcter 
al nom de la tasca18. 

2. El sistema realitza una cerca i mostra un màxim de deu tasques 
amb nom coincident, i espera una nova entrada de l’usuari (punt 
1).  

Post‐Condicions Es mostren les tasques amb nom similar al de l’entrada de l’usuari. 
       Taula 23. Cas d’ús CU‐009. 

Identificador CU‐010 

Nom Modificació de tasca18 

Prioritat Normal 

Descripció L’usuari edita una tasca18 assignada a un nen o nena. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil existeix a la base dades i té la tasca18 assignada. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de llistat de tasques i prem una tasca18. 
2. S’obre la pantalla d’edició de tasca18. 
3. L’usuari tria una imatge i/o indica el nom i la puntuació. Si vol, pot 

canviar quins nens la tenen assignada en el quadre “Asignar a”. 
4. L’usuari prem l’icona que guarda la informació. 
5. 5a. Si la tasca18 no existeix es registra la nova tasca18 i també 

l’assignació al nen o nens escollits. 
5b. Si existeix, es modifica la seva informació i es registra 
l’assignació al nen o nens seleccionats. 

6. Es visualitza un missatge d’informació i es mostra la pantalla de 
llistat de tasques. 

Post‐Condicions El canvis a la tasca18 o les seves assignacions queden enregistrats en el 
sistema. 

Notes Si la tasca18 ja existeix al sistema i es varia la seva puntuació aquesta 
només és efectiva des d’aquest moment. És a dir, que no es recalculen els 
marcadors. 

       Taula 24. Cas d’ús CU‐010. 

Identificador CU‐011 

Nom Eliminació de tasca18 

Prioritat Normal 

Descripció L’usuari elimina l’assignació d’una tasca18 a un nen. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil existeix a la base dades i té la tasca18 assignada. 
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Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de llistat de tasques i prem una tasca18. 
2. S’obre la pantalla d’edició de tasca18. 
3. L’usuari prem el botó “Eliminar tarea”. 
4. Si la tasca18 no té estrelles aquest setmana, el sistema mostra un 

missatge de confirmació. 
5. 5a. Si l’usuari fa “Aceptar” s’elimina l’assignació d’aquesta tasca18 

al nen i es mostra la pantalla de llistat de tasques.  
5b. Si l’usuari fa “Cancelar”, es roman a la pantalla d’edició de 
tasca18 (punt 2). 
 

     4b. Si la tasca18 té estrelles aquesta setmana, es mostra  
          un missatge d’error i es mostra la pantalla d’edició  
          de tasca18 (punt 2). 

Post‐Condicions El nen ja no té assignada la tasca18 al sistema. 

Notes Les tasques no s’eliminen, només les assignacions als nens o nenes. 
No es poden eliminar assignacions de tasca18 si el nen ja té estrelles 
aquesta setmana. 

       Taula 25. Cas d’ús CU‐011. 

Identificador CU‐012 

Nom Mostrar llistat de recompenses 

Prioritat Alta 

Descripció Es visualitzen les recompenses del nen o nena existents en el sistema. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions Les recompenses han d’existir a la base de dades i han d’estar assignades al 
perfil escollit. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de calendari i prem l’icona de 
recompenses a la barra superior. 

2. La pantalla de llistat de recompenses es desplaça des de la dreta i 
es mostren les recompenses del nen o nena. 

Post‐Condicions L’usuari veu les recompenses que té assignades el nen o nena al sistema. 
       Taula 26. Cas d’ús CU‐012. 

Identificador CU‐013 

Nom Alta de recompensa14 

Prioritat Alta 

Descripció L’usuari assigna una nova recompensa14 a un nen o nena. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil ha d’existir al sistema. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de llistat de recompenses i prem el botó 
‘+’. 

2. S’obre la pantalla d’edició de recompensa14. 
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3. L’usuari tria una imatge i indica el nom i la puntuació. Si vol, pot 
afegir la recompensa14 a més nens en el quadre “Asignar a”. 

4. L’usuari prem l’icona que guarda la informació. 
5. 5a. Si la recompensa14 no existeix es registra la nova 

recompensa14 i també l’assignació al nen o nens escollits. 
5b. Si existeix, es modifica la seva informació i es registra 
l’assignació al nen o nens seleccionats. 

6. Es visualitza un missatge d’informació i es mostra la pantalla de 
llistat de recompenses. 

Post‐Condicions La nova recompensa14 queda assignada al nen o nens. 
       Taula 27. Cas d’ús CU‐013. 

Identificador CU‐014 

Nom Cerca de recompensa14 

Prioritat Baixa 

Descripció Es cercen les recompenses del sistema que coincideixin amb l’entrada de 
l’usuari. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions Les recompenses han d’existir al sistema. 

Iniciat per La pantalla d’edició de recompensa14. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla d’edició de recompensa14 i escriu un 
caràcter al nom de la recompensa14. 

2. El sistema realitza una cerca i mostra un màxim de deu 
recompenses amb nom coincident, i espera una nova entrada de 
l’usuari (punt 1).  

Post‐Condicions Es mostren les recompenses amb nom similar al de l’entrada de l’usuari. 
       Taula 28. Cas d’ús CU‐014. 

Identificador CU‐015 

Nom Modificació de recompensa14 

Prioritat Normal 

Descripció L’usuari edita una recompensa14 assignada a un nen o nena. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil existeix a la base dades i té la recompensa14 assignada. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de llistat de recompenses i prem una 
recompensa14. 

2. S’obre la pantalla d’edició de recompensa14. 
3. L’usuari tria una imatge i/o indica el nom i la puntuació. Si vol, pot 

canviar quins nens la tenen assignada en el quadre “Asignar a”. 
4. L’usuari prem l’icona que guarda la informació. 
5. 5a. Si la recompensa14 no existeix es registra la nova 

recompensa14 i també l’assignació al nen o nens escollits. 
5b. Si existeix, es modifica la seva informació i es registra 
l’assignació al nen o nens seleccionats. 

6. Es visualitza un missatge d’informació i es mostra la pantalla de 
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llistat de recompenses. 

Post‐Condicions El canvis a la recompensa14 o les seves assignacions queden enregistrats en 
el sistema. 

       Taula 29. Cas d’ús CU‐015. 

Identificador CU‐016 

Nom Eliminació de recompensa14 

Prioritat Normal 

Descripció L’usuari elimina l’assignació d’una recompensa14 a un nen. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil existeix a la base dades i té la recompensa14 assignada. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de llistat de recompenses i prem una 
recompensa14. 

2. S’obre la pantalla d’edició de recompensa14. 
3. L’usuari prem el botó “Eliminar premio”. 
4. El sistema mostra un missatge de confirmació. 
5. 5a. Si l’usuari fa “Aceptar” s’elimina l’assignació d’aquesta 

recompensa14 al nen i es mostra la pantalla de llistat de 
recompenses.  
5b. Si l’usuari fa “Cancelar”, es roman a la pantalla d’edició de 
recompensa14 (punt 2). 

Post‐Condicions El nen ja no té assignada la recompensa14 al sistema. 

Notes Les recompenses no s’eliminen, només les assignacions als nens o nenes. 
       Taula 30. Cas d’ús CU‐016. 

Identificador CU‐017 

Nom Bescanvi per recompensa14 

Prioritat Alta 

Descripció L’usuari bescanvia els punts d’un nen per una recompensa14. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil existeix a la base dades i té la recompensa14 assignada. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de llistat de recompenses i arrossega una 
recompensa14. 

2. El sistema mostra un missatge de confirmació. 
3. 5a. Si l’usuari fa “Aceptar” es descompten els punts del marcador 

del nen i es mostra la pantalla de llistat de recompenses.  
5b. Si l’usuari fa “Cancelar”, es roman a la pantalla de llistat de 
recompenses. 

Post‐Condicions El marcador del nen veu descomptat els seus punts a canvi d’una 
recompensa14. 

Notes Si així està configurat, al bescanviar per una recompensa14, es mostrarà un 
event al calendari amb la informació de la recompensa14 aconseguida pel 
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nen. L’usuari podrà modificar‐lo i guardar o descartar‐lo. 
       Taula 31. Cas d’ús CU‐017. 

Identificador CU‐018 

Nom Mostrar event de calendari 

Prioritat Baixa 

Descripció L’usuari edita un event del calendari amb la informació d’una 
recompensa14 obtinguda. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions El perfil existeix a la base de dades i s’han bescanviat els seus punts per una 
recompensa14 que tenia assignada. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla de llistat de recompenses i ha bescanviat 
els punts per una recompensa14. 

2. Es mostra l’event del calendari amb la informació de la 
recompensa14 obtinguda. L’usuari pot modificar l’event i 
guardar‐lo o el pot descartar. 

3. Es roman a la pantalla de llistat de recompenses. 

Post‐Condicions Al calendari s’ha afegit un event amb la informació de la recompensa 
obtinguda. 

       Taula 32. Cas d’ús CU‐018. 

Identificador CU‐019 

Nom Gestionar configuració 

Prioritat Baixa 

Descripció L’usuari visualitza i modifica la configuració de l’aplicació. 

Actor Usuari de l’aplicació. 

Pre‐Condicions S’ha iniciat l’aplicació. 

Iniciat per L’usuari. 

Flux 1. L’usuari està a la pantalla principal i pren la icona de configuració. 
2. Es mostra la pantalla de configuració. 
3. Si l’usuari prem l’icona que guarda la informació es modifica el 

registre de la base de dades. 
4. Es mostra la pantalla principal. 

Post‐Condicions S’ha modificat la configuració de l’aplicació. 
       Taula 33. Cas d’ús CU‐019. 
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3.2. Disseny de l’arquitectura 
 

En aquest apartat es definirà l’arquitectura del sistema, identificant les entitats que es             
representaran en la base de dades, les classes i objectes que s’utilitzaran per a gestionar               
els diferents processos i el diagrama de l’estructura utilitzada. 

Com a model per a l’arquitectura de sistema s’utilitzarà el patró MVC10            
(Model‐View‐Controller). 

 

           Figura 28. MVC (imatge de @davidenq). 

 

3.2.1. Disseny de la base de dades  

A continuació es mostra el diagrama UML corresponent al disseny de la base de dades               
de CalendarRewards: 

 

          Figura 29. Diagrama de la BD. 
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3.2.2. Disseny d’entitats i classes 

Seguidament, podem veure el diagrama UML corresponent al disseny de les entitats i             
classes de l’aplicació: 

 

  Figura 30. Diagrama de classes. 
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3.2.3. Diagrama de l’arquitectura del sistema 

Per acabar, es mostra el diagrama explicatiu de l’arquitectura del sistema, que seguirà             
el paradigma MVC10 (Model Vista Controlador). 

D’aquesta manera, mitjançant aquest patró, aconseguirem separar l’aplicació en tres          
components diferenciats que es relacionen entre si: les dades d’una aplicació (model),            
la interfície de l’usuari (vista) i la lògica de negoci (controlador). 

 

                        Figura 31. Arquitectura del sistema (imatge de Androideity). 

L’utilització d’aquest paradigma farà augmentar la cohesió entre els tres components i            
per tant, fer més fàcil el desenvolupament i el seu posterior manteniment. 

De manera genèrica, els tres components es poden definir de la següent manera: 

❏ El Model: Representa la part de l'aplicació que implementa la lògica de negoci.             
Això vol dir que és responsable de la recuperació de dades convertint‐les en             
conceptes significatius per a l'aplicació, així com el seu processament,          
validació, associació i qualsevol altra tasca relativa a la manipulació d'aquestes           
dades. 

❏ La Vista: Fa una presentació de les dades del model estant separada dels             
objectes del model. És responsable de l'ús de la informació de la qual disposa              
per produir qualsevol interfície de presentació de qualsevol petició que es           
presenti. 

❏ El Controlador: El controlador gestiona les peticions dels usuaris. És          
responsable de respondre la informació sol·licitada amb l'ajuda tant del model           
com de la vista.  
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4. Implementació 
 

En aquest apartat es descriuran breument alguns aspectes de l’etapa de desenvolupament. En             
concret, les eines de desenvolupament utilitzades, l’estructura del projecte, un anàlisi de            
l’estat del projecte en relació a la planificació inicial i, finalment, la descripció de les               
proves realitzades. 

Figura 32.Pantalla inicial. 

4.1. Eines de desenvolupament utilitzades 
 

Pel que fa al hardware, he utilitzat els següents dispositius: 

❏ Ordinador de sobretaula LG amb Windows 10 Home 64 bits i 4 GB de RAM. 

❏ Samsung Galaxy S4 amb Android1 4.3 i pantalla de 5”. 

❏ Samsung Galaxy Tab 3 amb Android1 4.4.4 i pantalla de 7”. 

❏ Samsung Galaxy S6 amb Android1 6.0.1 i pantalla de 5,1”. 
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Pel que fa al software, per desenvolupar CalendarRewards he utilitzat l’entorn de            
programació Android Studio2. Ho vaig decidir així perque vaig pensar que era l’entorn             
més amigable i fàcil d’utilitzar. I, realment, ha estat senzill aprendre a utilitzar‐lo. 

D’entre totes les eines que l’Android Studio2 aporta, he utilitzat molt l’Android Virtual             
Device Manager (AVD) que ens permet crear emuladors per provar l’aplicació. Encara que             
la seva arrencada és lenta, mereix la pena la seva utilització per comprovar el              
comportament, gairebé real, de l’aplicació en un dispositiu. 

També vull destacar la doble opció amb relació al disseny: la opció gràfica i la edició                
directa del XML. Encara que al poc temps de començar a treballar vaig optar per la edició                 
directa en XML, és molt agraït comprovar visualment el resultat i poder comprovar o              
modificar les seves propietats.  

Pel que fa al disseny de la base de dades he utilitzat el gestor SqliteBrowser. També ha                 
estat útil per comprovar el resultat de les SQLs i detectar els possibles errors. 

Encara que inicialment tenia previst utilitzar l’API3 de Google Calendar7, he implementat            
una solució menys específica amb la que no m’ha fet falta. Tampoc he hagut d’utilitzar               
altres llibreries externes, només les pròpies d’Android1. 

4.2. Estructura del projecte 
 

En aquest apartat es mostrarà com s’ha estructurat el projecte i alguns aspectes             
destacables respecte a la implementació.  

El sistema de carpetes és el següent: 

Destacar, a la carpeta manifests, l’arxiu      
AndroidManifest.xml, que conté   
l’estructura de l’aplicació: les activitats,     
els serveis, les llibreries utilitzades, els      
requeriments i la versió mínima per      
executar l’aplicació. 

La carpeta java conté totes les classes       
java8, és a dir, el codi font. 

A la carpeta assets, trobem la base de        
dades SQLite17 de l’aplicació, que està      
prèviament inicialitzada amb algunes    

dades. 

La carpeta res conté tots els recursos utilitzats per l’aplicació. 
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Pel que fa al codi de l’aplicació, tenim les següents classes java: 

Dins la subcarpeta beans trobem totes les classes        
del model de negoci. Hi ha una classe per cada          
taula de la base de dades. 

Seguidament, podem veure les classes adaptador.      
Aquestes s’utilitzen per omplir les activitats que       
contenen vistes en mode de llistat, com és el cas          
de MainActivity, RecompensesActivity,   
TasquesActivity i CalendariActivity. 

A través de la classe DBHelper és realitzen totes         
les operacions amb la base de dades. 

Per altra banda, la classe ImageUtils s’utilitza per        
redimensionar les imatges així com també per a        
mostrar‐les dins un cercle. 

Pel que fa a les classes activity, són aquelles que          
finalitzen amb la paraula Activity. En concret: 

❏ CalendariActivity: activitat que mostra el     
calendari setmanal de tasques i permet indicar       
aquelles que han estat realitzades. 

❏ ConfigActivity: activitat que permet    
gestionar la configuració de l’aplicació. 

❏ MainActivity: activitat principal que    
permet gestionar els perfils i seleccionar el       
calendari a visualitzar. 

❏ PerfilActivity: activitat que permet afegir, modificar o eliminar un perfil. 

❏ RecompensaActivity: activitat que permet afegir, modificar o eliminar una         
recompensa14 d’un perfil. 

❏ RecompensesActivity: activitat que mostra el llistat de recompenses d’un perfil i           
permet gestionar‐les. També permet bescanviar els punts per recompenses. 

❏ SplashActivity: activitat que es mostra en arrencar l’aplicació, a mode de presentació. 

❏ TascaActivity: activitat que permet afegir, modificar o eliminar una tasca18 de un            
perfil. 

❏ TasquesActivity: activitat que mostra el llistat de tasques d’un perfil i permet            
gestionar‐les. 
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Pel que fa als recursos, la carpeta res s’estructura de la següent manera: 

A la subcarpeta anim es troben els arxius xml de les           
animacions de l’aplicació.  

A les subcarpetes drawable i mipmap trobem tots els         
arxius d’imatge que utilitza l’aplicació. 

A la subcarpeta layout s’emmagatzemen els arxius xml        
que corresponen a la part visual de l’aplicació, és a dir           
les pantalles. En aquest punt comentar que per a         
optimitzar l’espai i la funcionalitat vaig realitzar       
variacions en apaïsat d’algunes de les pantalles. 

 

Figura 33. Pantalla de recompensa en apaïsat. 

A menu estan els fitxers xml que defineixen els menús de les pantalles. 

A la subcarpeta raw es troben els arxius de so de l’aplicació. 

Finalment, a la subcarpeta values s’emmagatzemen els fitxers xml de tipus aparença,            
color, dimensió, cadena de caràcters o estil. 

4.3. Anàlisi de l’estat del projecte 
 

Durant tota aquesta fase he volgut respectar els temps marcats en la planificació inicial              
però haig de dir que, les dues primeres setmanes, vaig dedicar molt de temps en el                
procès d’aprenentatge lo que em va endarrerir bastant. Això va fer que, finalment,             
hagués de dedicar algunes hores extres per aconseguir els objectius de l’aplicació. 

La funcionalitat principal de CalendarRewards està totalment operativa. En concret: 

❏ Pantalla principal amb els perfils existents. 
❏ Configuració de l’aplicació. 
❏ Gestió de perfils (alta, baixa i modificació). 
❏ Calendari setmanal de tasques. Tasques realitzades. Reproducció de sons.         

Comprovació de premis aconseguits. Notificacions segons la configuració. 
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❏ Llistat de tasques asignades al perfil. 
❏ Gestió de tasques (alta, baixa i modificació). 
❏ Llistat de recompenses asignades al perfil. 
❏ Gestió de recompenses (alta, baixa i modificació). 
❏ Cercador de tasques i recompenses per nom. 
❏ Obtenció de recompenses. Afegir events amb les recompenses obtingudes al          

calendari, segons la configuració. 

De cara al lliurament final, i a causa d’uns problemes de salut que he tingut, m’ha                
quedat pendent només el següent punt: 

❏ Quadre “asignar a” de les pantalles de tasca18 i recompensa14. 

4.4. Proves 
 

A continuació faré una descripció breu de les proves realitzades. 

Al llarg de la fase d’implementació he       
anat realitzant proves de sistema de      
forma iterativa. Aquestes proves les he      
realitzat en emulador i en tres dispositius       
físics. D’aquesta manera he anat     
comprovant que CalendarRewards   
compleix amb els seus requisits tècnics i       
funcionals. En concret els dispositius han      
estat: 

❏ Emulador Nexus 6 amb Android1 6.0 i       
pantalla de 5,96”. 

❏ Dispositiu físic Samsung Galaxy S4 amb      
Android1 4.3 i pantalla de 5”. 

❏ Dispositiu físic Samsung Galaxy Tab 3      
amb Android1 4.4.4 i pantalla de 7”. 

❏ Dispositiu físic Samsung Galaxy S6 amb      
Android1 6.0.1 i pantalla de 5,1”. 

També he realitzat alguna prova unitària. 

A més, una vegada finalitzat el      
desenvolupament, he realitzat més proves     
d’integració de sistema amb un dispositiu      
físic, per comprovar que s’han assolit els objectius.       Figura 34. Proves en emulador 
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5. Conclusions 
 

En línies generals, amb la realització d’aquest projecte he complert amb tots els objectius de               
l’assignatura. He posat en pràctica molts dels coneixements adquirits al llarg de tota la              
titulació, desenvolupant una aplicació des de zero i passant per totes les seves fases fins               
arribar al producte final CalendarRewards. 
No ha estat fàcil. Totes les etapes són molt importants i cadascuna té la seva complexitat,                
sense oblidar la documentació relacionada. Però haig de destacar la planificació del treball,             
ja que si una fase depèn de les anteriors, totes depenen de la planificació inicial. Per això és                  
molt important realitzar una previsió acurada del temps a dedicar, ja que és esencial per               
assolir els objectius marcats. Jo no vaig contemplar que el procès d’aprenentatge em portaria              
tant de temps i això em va endarrerir uns quants dies amb relació a la planificació. Per                 
possar‐me al dia, a la fase d’implementació, vaig haver de realitzar hores extres. 

Personalment, estic satisfeta amb el resultat obtingut i amb tot lo que he après pel camí.                
Aquesta és la meva primera aplicació en Android1 i pel que fa a la implementació, he hagut                 
de superar algun que altre problema. És cert que a Internet es poden trobar moltes solucions,                
de vegades tantes que saber quina és la més encertada és difícil. Però, finalment he pogut                
assolir pràcticament tots els objectius plantejats inicialment i l’aplicació és tal com volia que              
fos.  

Encara que aquest Treball Final ha suposat molt d’esforç i molta dedicació de temps, el               
resultat ha estat molt satisfactori i això m’ha donat la empenta per continuar desenvolupant              
en Android1. 
 

LÍNIES DE TREBALL FUTUR 

Pel que fa a les possibles línies de treball futur o millores que han quedat pendents, vull                 
destacar tres: 

❏ Quadre “Asignar a” a les pantalles de tasca18 i recompensa14. És l’única funcionalitat             
prevista que, per circunstàncies personals d’últim moment, ha quedat pendent.          
Aquesta funcionalitat permetria afegir una tasca18 o una recompensa14 a més d’un            
perfil alhora. És interessant perquè evita haver de realitzar la mateixa acció en el cas               
en qué més d’un perfil comparteixi una tasca o una recompensa, cosa que pot passar               
sovint. 

❏ Registrar els resultats setmanals. Pot resultar interessant per mostrar gràficament          
l’evolució del nen o nena al llarg de les setmanes. 

❏ Permetre afegir més d’una realització, o estel, per tasca18 i dia. És un afegit senzill               
d’implementar i que permet indicar més d’una realització d’una tasca18 al dia,            
mitjançant l’utilització de nombres als estels. 
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6. Glossari 
 

1. Android. Sistema operatiu per a dispositius mòbils basat en Linux. Actualment és el sistema operatiu per                
a dispositius mòbils més utilitzat del món. La seva quota de mercat és d’aproximadament un 80%. Android                 
és un projecte open source11. 

2. Android Studio. Entorn de desenvolupament integrat per a la plataforma Android1. 

3. API. Application Programming Interface. Interface de programació d’aplicacions. És el conjunt de            
subrutines, funcions i procediments (o mètodes en la programació orientada a objectes ) que ofereix               
certa biblioteca per a ser utilitzada per altre software.  

4. DCU. Filosofia de disseny que té com a objectiu la creació de productes que resolguin necessitats                
concretes, aconseguint la major satisfacció i millor experiència d’ús possible amb el mínim esforç. 

5. Gantt (diagrama de). Tècnica utilitzada com a eina de gestió de qualitat. Eina de planificació del treball,                 
permet presentar totes les activitats que s’han de realitzar i quan s’han de realitzar, permetent així tenir                 
una idea de com va avançant el projecte. 

6. Google. Google Inc. és l’empresa propietaria de la marca Google, el producte principal de la qual és el                  
motor de recerca del mateix nom. 

7. Google Calendar. És una agenda i calendari electrònic desenvolupat per Google6. 

8. Java. Llenguatge de programació de propòsit general, concurrent i orientat a objectes. Va estar dissenyat               
per a tenir poques dependències d’implementació. La intenció és permètre que els desenvolupadors             
d’aplicacions escriguin el programa un sol cop i es pugui executar en qualsevol dispositiu i no hagi de                  
recompilar‐se per córrer en una altra tipus de plataforma.  

9. JUnit. Conjunt de biblioteques uque són utilitzades en programació per fer proves unitàries d’aplicacions              
Java8. 

10. MVC. Model‐view‐controller. Patró de disseny en el que es basa el disseny d’aplicacions mòbils per al                
sistema operatiu Android1. Segons aquesta metodologia, una aplicació es descompon en tres components:             
model, vista i controlador. Això fa que es pugui simplificar el codi i fer‐lo més comprensible, fent més                  
senzill el reaprofitament de codi. 

11. Open Source. Expressió amb la que es coneix el software distribuït i desenvolupat lliurement. 

12. Premi. Veure recompensa. 

13. Prototip o prototipus. Exemplar o primer motlle en què es fabrica una figura o una altra cosa. Aquests                  
permeten testar l'objecte abans que entri en producció, detectar errors, deficiències, etc. Quan el              
prototip està prou perfeccionat en tots els sentits requerits i arriba a les metes per a les quals va ser                    
pensat, l'objecte pot començar a produir‐se. 

14. Recompensa. Incentiu per a que algú faci una tasca18 determinada. 

15. Robolectric. És una llibreria que ens permetrà realitzar test unitaris als nostres projectes Android1 amb               
JUnit9 de forma senzilla però amb un gran potencial. Amb Robolectric no necessites executar l'aplicació               
en un emulador o dispositiu Android1, totes les proves les realitzarà l'IDE. 

16. Sketch. Projecte, proves o traça primera; que es realitza prèviament a l'obra definitiva. 

17. SQLite. És un motor de bases de dades de codi obert, que es caracteritza per mantenir                
l’emmagatzematge d’informació persistent de forma senzilla.  

18. Tasca. Treball o activitat a realitzar en un temps limitat. 
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8. Annexos 
 

A l’annex següent es mostren les preguntes de l’enquesta. 

8.1. Annex1. Enquesta 
 

Aquestes són les captures de pantalla de la enquesta. Es pott accedir mitjançant el              
següent enllaç: http://goo.gl/forms/nFzbXq2qhd. 

 

  Figura 35. Enquesta ‐ Secció 1a 
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  Figura 36. Enquesta ‐ Secció 1b 

       
  Figura 37. Enquesta ‐ Secció 2 
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  Figura 38. Enquesta ‐ Secció 3 

           
 Figura 39. Enquesta ‐ Secció 4 
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