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  FITXA DEL TREBALL FINAL 

 

Títol del treball: 
Control d’assistència automatitzat i 

personalitzable.    

Nom de l’autor: Xavier Llordella Villaró 

Nom del consultor: Roger Montserrat Ribes 

Data de lliurament (mm/aaaa): 01/2018 

Titulació: 
Màster Universitari en Desenvolupament 

d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

El canvi constant i la capacitat de modernitzar-nos i digitalitzar-nos està essent 

imprescindible en l’era actual. Per aquest motiu i basant-nos amb l’experiència 

en el món de l’esport com a esportista i entrenador, s’ha decidit modernitzar i 

automatitzar en control d’assistència als entrenaments i competicions 

esportives. 

En el present treball s’ha realitzat un estudi per tal de conèixer l’opinió de les 

persones involucrades en l’esport i futur usuaris de l’aplicació. I en funció dels 

resultats s’ha dissenyat i desenvolupat una aplicació capaç de controlar 

l’assistència als entrenaments i competicions. 

L’aplicació multi plataforma, també inclou la part de les dades bàsiques dels 

usuaris, un seguit d’exercicis recomanats i la possibilitat de veure 

estadístiques d’assistència dels equips. 

Després de l’estudi de l’opinió dels futurs usuaris s’ha estudiat les diferents 

opcions de desenvolupament contrastant els avantatges i inconvenients de 

cada una per tal de trobar les tecnologies més adequades per complir les 

necessitats esmentades.  

Finalment i desprès de publicar l’aplicació al Play Store s’estudiaran possibles 

línies de millora i es seguirà desenvolupant millores i noves versions de 

l’aplicació. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

A strong capacity for adapting to changing situations as well as an ability to 

update or digitalize ourselves are becoming key factors in our age. Therefore, 

and based on the experience in the sports field, both as player and as coach, 

the decision has been to modernize and automate the attendance control to 

sports training and competitions. 

In the present project, a study has been carried out to know the opinion of 

those involved in the sport as well that of the future users of the application. 

Based on the study’s results, an application to control the attendance to 

trainings and competitions has been designed and developed. 

The multi-platform application provides: one part of the user’s login data, a list 

of recommended physical exercises and the possibility of viewing weekly or 

monthly attendance statistics. 

Once the future users’ opinion has been extracted from the poll, the different 

development opinions will be studied; giving rise to set of advantages and 

disadvantages  which are necessary to find out the best technologies to 

achieve the above goals. 

Finally, and after publishing the application in both the Android and the iOS 

store, the project will not end yet. New improvements and updates of the 

application will be continuously developed. 

 

 

  Paraules clau (entre 4 i 8): 

Application,  Sports Attendance, Angular2, Ionic, Android, iOS 
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1 Introducció 

1.1 Context i justificació del Treball 

Cada dia que passa estem més immersos en una societat tecnològica en la qual 

les tasques cada vegada són més automatitzades i controlades per les noves 

tecnologies.  

Des d’anar a comprar, fins a obrir una porta, cada dia hi ha més coses que es 

digitalitzen i automatitzen perquè realitzar-les ens sigui més còmode i ràpid. Sempre 

hi ha el col·lectiu que pensa que no cal automatitzar moltes de les coses que es 

fan, però la societat ens hi està conduint, i el futur serà així, ens hem d’anar 

acostumant i adaptant. Es per això que el meu treball està enfocat a automatitzar 

una tasca quotidiana del mon de l’esport.  

Com a esportista i entrenador, i parlant des de l’experiència, el control d’assistència 

als entrenament i partits sempre ha estat un tema complicat i pesat de controlar. 

Com a entrenador és indispensable tenir controlat quants jugadors/es o esportistes 

depenent del esport, disposaràs a l’hora de planificar l’entrenament per tal de que 

les activitats i exercicis es puguin realitzar de la millor manera possible. 

En els dies de competició, també es indispensable conèixer la disponibilitat de 

tothom per poder planificar o agafar jugadors/es d’un equip inferior si s’escau, per 

exemple en els esports en equip. 

Fins fa molt poc, s’estava duent a terme en paper, i controlant al inici de l’activitat 

física quanta gent hi havia per poder adaptar ràpidament les activitats. Actualment 

ja i aprofitant les xarxes socials, es notifica via missatgeria instantània, i l’entrenador 

ha d’anar demanant qui vindrà, qui no, perquè? Etc. 

Es per això que s’ha pres la decisió de desenvolupar una aplicació que compleixi 

amb aquesta mancança tecnològica. Es recollirà la informació de l’assistència de 

cada esportista mostrant-la al entrenador i així només entrant a l’aplicació podrà 

veure els assistents.  

També hi haurà una part on es podran afegir exercicis recomanats, i un apartat del 

perfil de l’usuari registrat amb estadístiques del equip. 
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També cal parlar de la competència, tot i que hi ha aplicacions com “Quadern del 

professorat”, “Attendance” o “Attendance Manager”, entre altres, totes elles estan 

adreçades bàsicament a l’assistència a l’escola. Podem crear llistes del alumnes i 

registrar la seva assistència, en les més complexes podrem filtrar per assignatura i 

en algunes exportar-ho en format excel. 

El que tindrà d’innovador l’aplicació que es pretén desenvolupar en el present 

projecte serà l’orientació a l’activitat esportiva proporcionant un calendari i una 

separació entre entrenaments o competicions. També cal dir que el disseny de la 

majoria d’aplicacions actuals es molt senzill i antic. En l’apartat 2.6 de la memòria 

(Estudi de mercat) es dona una visió de la competència molt més extensa i 

detallada. 

 

1.2 Objectius del treball 

Desprès de posar-nos en context s’ha vist que l’objectiu final del treball es 

aconseguir desenvolupar una aplicació, anem però, a detallar una mica més els 

objectius parcials. 

Primer de tot es crearà una enquesta per tal de poder veure la viabilitat d’aquest 

projecte, i enfocar-nos una mica més en que és el que els usuaris desitgen i 

necessiten. L’enquesta anirà encarada a veure quins són els procediments actuals 

que s’usen per tal de controlar l’assistència i seguidament s’explicarà l’aplicació que 

es pretén desenvolupar, es demanarà opinió, si l’utilitzarien i futures línies o idees 

que necessiten en el seu dia a dia. 

A partir dels resultats es definirà el disseny i les funcionalitat més acurades del 

projecte, tenint en compte els requeriments que els usuaris (entrenadors) demanen. 

El disseny ha d’estar pensat per a la màxima comoditat dels usuaris, molt bona 

usabilitat i de interacció fàcil pensant que l’utilitzaran els nens i nenes de 10-12 anys 

quan comencin a tenir telèfon mòbil. 

Una vegada definit el disseny, es farà un estudi de les tecnologies disponibles 

actuals per desenvolupar l’aplicació. Es veuran totes les opcions possibles 

valorants els avantatges i inconvenients de cada una d’elles i s’escollirà la que més 
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s’adapti a les necessitats del projecte. Amb aquest estudi, es pretén poder exprimir 

al màxim les tecnologies i poder assolir de la millor manera els objectius de 

l’aplicació que s’expliquen a continuació. 

En quant a l’aplicació els objectius seran els següents:  

- Dissenyar una aplicació atractiva, amb estil minimalista, còmoda i intuïtiva per 

tal de facilitar-ne l’ús als usuaris. 

- Aconseguir un alt grau d'usabilitat, bona comunicació entre les pantalles, que 

no hi hagin enllaços trencats, i un flux còmode i ben definit. 

- Dissenyar i implementar les següents pantalles per tal de satisfer les 

necessitats dels usuaris: 

• Pantalla de iniciar sessió i registre d'usuaris, així com la corresponent 

pantalla d’error. 

• Pantalla de configuració del club i de l’equip amb la possibilitat de cercar 

un club o equip per identificador si anteriorment ja ha estat creat. 

• Pantalla del perfil del usuari permetent així, canviar la informació personal, 

imatge de perfil i contrasenya. 

• Pantalla del calendari on poder escollir i registrar l'assistència en el dia 

seleccionat tant si es entrenament o partit. 

• Pantalla resum d’assistència on es veuran els usuaris assistents a 

l’activitat esportiva així com la informació referent a la hora i lloc on es 

durà a terme la sessió. 

• Menú lateral per facilitar el moviment entre pantalles i no haver de recórrer 

a les tecles d’endavant i endarrere dels telèfons. 

 

- Finalment només quedarà definir un seguit de futures línies de millora de 

l'aplicació, ja que no és un projecte amb un abast definit, sinó que es seguirà 

desenvolupant l’aplicació per tal d’anar-la millorant i afegint noves 

funcionalitats. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 

En el present treball es farà servir una metodologia de treball àgil, però, al tractar-

se d'un treball petit i amb només 1 persona a l'equip de treball no es podran aplicar 

totes les característiques que la metodologia precisa. 

En particular s'utilitzarà Scrum, tot i que la part de la gestió del projecte en equips 

petits de treball i les reunions diàries no s'utilitzaran. 

El que si que precisa la metodologia i s'emprarà com a principal tasca a realitzar 

per tal de poder aconseguir les fites establertes, serà la divisió del projecte en 

petites tasques finals ja amb disposició de poder ser entregades. Dividirem la part 

de la implementació en espais de temps de 7 dies, i després de cada fase, hi haurà 

una valoració de la feina feta, del compliment o no dels temps de treball establerts 

i de la valoració i adaptació dels objectius inicials, en cas que convingui.  

El projecte a realitzar serà totalment nou, és a dir que es desenvoluparà la idea, el 

disseny i la implementació totalment des de zero.  

 

1.4 Planificació del treball 

A l'hora de fer el diagrama de Gantt s'ha contemplat les entregues parcials que 

s'han d'anar fent del projecte, per tal de posar el dia límit en el diagrama. 

S'ha dividit el projecte en 4 grans blocs, que es detallen a continuació: 

- El pla de treball: Primera entrega del projecte i serveix per definir les tasques, 

abast i objectius del projecte, així com la planificació i un resum d’aquest. 

- El disseny: En la part del disseny, s’ha inclòs abans de tot un estudi de la 

viabilitat de l’aplicació i un estudi de mercat, tot seguit d’una imatge corporativa 

que s’utilitzarà per vendre l’aplicació. Per últim i no menys important, el 

disseny de l’aplicació. 

- Implementació: En la implementació del projecte, s’estudiarà inicialment les 

tecnologies disponibles i se’n farà una comparativa per tal d’escollit la més 

adequada a les necessitats. A continuació es dedicarà un gran volum d’hores 

a la implementació d’aquesta aplicació. 
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- Lliurement final: En el lliurament final, el que s’inclou és les conclusions, 

glossari, bibliografia, annexos i el vídeo presentació del treball. 

Hi ha 4 dies contemplats en la planificació que per motius laborals no es podrà 

avançar amb el projecte, i s’han deixat sense hores de treball per tal de que la 

planificació sigui el mes real possible. Els dies son del 12 al 15 d’Octubre, que 

s’escau just en l’inici de la PAC2. 

També cal dir que el volum d’hores diàries dels dies laborals serà de 3, exceptuant 

els dimarts que només es podrà treballar algun d’ells de forma puntual, i de 5 hores 

en el cas dels no laborables, formant un total de 22 hores setmanals. 

A continuació podem veure les captures del diagrama de Gantt amb la planificació 

establerta. 
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Figura 1: Diagrama de Gantt amb 3 vistes diferents 

Figura 2: Vista detallada del inici, final i volum d'hores establert a cada tasca 
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En la part de la implementació del treball, on es programarà l’aplicació s’utilitzarà 

Scrum, on es valorarà la feina feta a l’inici de cada setmana i s’adaptaran els 

objectius en funció dels avanços que hi vagin havent. Tot això es definirà en tasques 

per les diferents pantalles i funcionalitat que tindrà l’aplicació i es detallarà en 

l’apartat corresponent. 

 

1.5 Breu sumari dels productes obtinguts 

El present projecte tracta de l’estudi, disseny i implementació d’una aplicació que 

controla l’assistència a les activitats esportives. Per tant el producte final serà una 

aplicació desenvolupada en Angular2 i Ionic multi-plataforma que estarà formada 

per les pantalles que s’han citat anteriorment en el punt dels objectius. 

A part es crearà un manual de compilació de l’aplicació perquè pugui ser utilitzada 

per a futures persones. I també un manual d’usuari per tal d’ajudar a conèixer totes 

les funcionalitats disponibles i el flux d’interacció entre pantalles. 

 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

En els pròxims apartats de la memòria i com bé es detallarà en l’inici de cadascun 

d’ells, es definirà inicialment un estudi de la viabilitat del projecte, seguit d’un estudi 

de mercat i el disseny tant de la imatge corporativa que es busca en l’aplicació com 

el disseny en si de la aplicació. 

Seguidament es buscaran totes les tecnologies disponibles actualment per 

implementar l’aplicació que es proposa i s’estudiarà quines són les més adequades 

a les necessitats que el projecte presenta. A continuació es desenvoluparà 

l’aplicació per pantalles i aconseguint els objectius per pantalles i funcionalitats que 

l’aplicació presenta. 

Finalment, es redactaran les conclusions així com el glossari i la bibliografia, i es 

prepararà una presentació en vídeo del treball final. 
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2 Disseny centrat en l’usuari (DCU) i estudi de mercat  

2.1 Viabilitat de l’aplicació 

Per tal de estudiar la viabilitat de l’aplicació s’ha realitzat una enquesta a 

entrenadors de diferents edats, modalitats esportives i categories, per tal de veure 

si la idea que és proposa podria tenir sortida o bé, tot el contrari, la gent la troba 

inútil i innecessària. 

Només s’ha passat la enquesta a entrenadors, ja que són ells els qui realment els 

beneficia aquesta aplicació. 

Les primeres preguntes són simplement informatives . L’edat, si entrenen algun 

equip, quin esport i la categoria. 
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Fins aquí, hem vist les característiques generals dels entrenadors entrevistats. 

Passem ara a preguntes ja més relacionades amb el que ens ocupa, com poden 

ser les dues següents: 

 

 



 

 

10 
 

 

 

 

Hem vist que quasi tothom té un control de l’assistència als entrenaments, i la 

metodologia més utilitzada és prendre nota en paper i després passar-ho a 

ordinador, o en format digital. A més veiem que directament amb ordinador, que és 

el més directe, ho fa servir molt poca gent.  

A continuació s’explicava l’aplicació per tal de que els usuaris poguessin valorar si 

realment era una bona idea i útil o no. 
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Hem vist que un alt percentatge de la gent li ha semblat bé l’aplicació i diuen que la 

faria servir.  

Veiem finalment en la pregunta on la gent podia donar la seva opinió i millorar 

l’aplicació. 
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Després de veure els resultats de l’enquesta, es veu que la viabilitat d’aquesta 

aplicació seria alta i que sembla que tindrà força interès. 

 

2.2 Usuaris i context d’ús 

Des de sempre, i com a entrenador, cada dia que toca entrenament s’ha de 

demanar o estar atent a qui es el que falla o quants jugadors disponibles hi ha, per 

poder muntar els exercicis o tasques de l’entrenament. La majoria de vegades 

avisen tard, o es descuiden, i no es pot fer correctament l’entrenament. A part, s’ha 

d’anar amb un full per apuntar qui falta i després si s’escau, passar-ho al ordinador.  

Tota aquesta gestió s’ha de fer dia a dia que fa que al llarg dels dies es faci pesat i 

en algunes ocasions es pugui acabar deixant de banda.  

Per tant, els entrenadors, però també tots els jugadors i/o pares en cas de que el 

jugador no disposi de mòbil, seran els usuaris potencials de l’aplicació. 

Quines són les seves necessitats? 

Les necessitats d’aquests, com ja s’ha comentat anteriorment, serà la de poder 

portar un control de l’assistència sense papers i de forma totalment digital, ràpida i 

còmoda. 

Com, quan i on faran servir la vostra aplicació? 

Aquesta aplicació l’utilitzaran a diari tant els entrenadors com els jugadors, on a 

criteri del entrenador, s’haurà d’avisar un nombre d’hores determinat abans de 
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l’entrenament, per tal de que tingui temps de preparar-ho tot. Així, l’entrenador 

podrà entrar a l’aplicació o configurar les notificacions per a que li arribi quants 

jugadors disponibles te. La faran servir on ells desitgin, ja que serà una tasca ràpida 

i còmoda a fer. 

2.3 Disseny conceptual 

El disseny conceptual s’escenifica en escenaris d’ús de la aplicació, se’n poden 

veure tres casos a continuació. 

A continuació definim 3 casos d’ús d’usuaris que podrien utilitzar l’aplicació, en 

quines situacions i perquè. 

Fitxa d’usuari 1: 

 

Nom: Lluís 

Edat: 38 anys 

Sexe: Masculí 

Professió: Informàtic i Entrenador  

Descripció:  

El Lluís es d’Olesa de Montserrat, però esta treballant i vivint a Barcelona des de fa 

molts anys en una empresa on desenvolupen pàgines web. També és entrenador 

del Juvenil del Olesa.  

Te dos fills i els dos juguen a futbol al Sang Culé (Barcelona).  

Escenari 1: 

Som dimarts a les 16h i es disposa a preparar l’entrenament d’aquest vespre.  
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Mira el Whatsapp i veu que hi ha varis jugadors que no han contestat al missatge 

que va enviar ahir al vespre demanant qui vindria a entrenament, per tant no sap 

qui vindrà i qui no. Per tant ha de tornar a demanar que contestin el més ràpid 

possible per tal de poder preparar l’entrenament. En canvi amb l’aplicació del 

control, hauria notificat al jugador el mateix dia, recordant que havia de confirmar 

l’assistència a l’entrenament. 

Escenari 2: 

Divendres a les 16:30h el Jordi prepara l’entrenament mirant el jugadors que té 

disponibles però al vespre arriba a entrenament i veu que falla un que no havia 

contat. El problema ha sigut que havia avisat ja feia un parell de dies que no 

assistiria i no se’n ha recordat a l’hora de preparar la sessió. Si hagués utilitzat 

l’aplicació encara que el jugador hagués contestat dies abans, s’hauria quedat 

guardat i el Lluís al mirar-la hauria vist que sí que fallava. 

 

Fitxa d’usuari 2: 

 

Nom: Ignasi 

Edat: 21 anys 

Sexe: Masculí 

Professió: Estudiant  

Descripció:  
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L’Ignasi és un estudiant que resideix a Solsona habitualment, tot i estar a Lleida 

estudiant durant la setmana. Té 1 germà més petit. Solsona té 10.000 habitants i 

esta a 30 minuts de Manresa i 1h de Lleida.  

Totes les setmanes es desplaça a Lleida per a estudiar INEFC i els dimarts torna a 

Solsona  per entrenar.  

Com tots els joves de la mateixa edat, utilitza molt el mòbil, i se li dona molt bé l’ús 

de les noves tecnologies.  

Escenari 1: 

Dimarts al matí, a les 7:45 a punt d’anar a la universitat, recorda que l’endemà, 

dimecres, té un examen, i que no podrà assistir a l’entrenament de les 20:30h del 

mateix vespre a Solsona. Per tant obra l’aplicació del control d’assistència, 

s’identifica, i en dia corresponent, dimarts, selecciona que no podrà assistir al 

entrenament i escriu el motiu.  

Fent-ho d’aquesta forma, és un procés ràpid i còmode i s’estalvia d’haver d’esperar 

a poder contactar amb l’entrenador per comunicar-li, i així cadascú pot mirar la 

aplicació quant pot. 

Escenari 2: 

Divendres a les 12h, l’Ignasi mira el mòbil i veu una notificació de l’aplicació del 

control d’assistència del seu club. Diu que l’entrenament s’ha avançat mitja hora 

(Ha estat l’entrenador qui ha enviat un missatge a tots els seus jugadors). L’Ignasi  

veu que potser arribarà just per a l’inici del entrenament ja que surt a les 19h de la 

universitat, i li respon amb un “arribaré tard”. Així que l’entrenador deixa enregistrat 

que seran 10 jugadors i 2 porters, però que l’Ignasi arribarà tard. 

D’aquesta manera quant l’entrenador prepari l’entrenament, tindrà constància de 

tot el que tingui referència amb l’assistència a l’entrenament d’aquell dia. 
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Fitxa d’usuari 2: 

 

Nom: Ària 

Edat: 19 anys 

Sexe: Femení  

Professió: Estudiant i Treballant 

Descripció: 

La Ària viu a Barcelona des de sempre, i des de fa ja uns anys que va entrar a jugar 

al Esplugues al club de futbol sala. Ara està al primer equip femení. Està estudiant 

psicologia, i té el pensament de fer un màster amb psicologia esportiva. 

Escenari 1: 

És l’inici de temporada i només porten uns dies entrenant. Aquest any, l’entrenador 

s’ha posat molt exigent amb els temes d’assistència i vol que abans de les 13h del 

dia d’entrenament avisin en cas de no assistir a l’entrenament.  

L’Ària en l’últim partit es va fer mal i avui ha anat al metge i li ha dit que ha de 

descansar 15 dies ja que té un esquinç de 2n grau al lligament lateral extern del 

turmell. Per tant sap que ha d’avisar a l'entrenador com abans millor i no hi ha una 

forma més fàcil d’avisar-lo que a través de la aplicació. 
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Escenari 2:  

Seguint amb la mateix lesió que l’anterior, l’Ària ha d’avisar que no assistirà als 

entrenaments, i cada dia que passa hauria d’estar avisant a l’entrenador, dient que 

encara no està recuperada. Amb la aplicació en canvi posa que durant les dues 

setmanes no podrà assistir i l’entrenador cada dia que ho mira veu les jugadores 

disponibles, i així se’n recorda de la seva absència. 

 

2.4 Prototipat 

2.4.1 Disseny de baix nivell 

A continuació es mostres les pantalles de l’aplicació en un format de baix nivell 

només per tal de veure com es disposaran els elements en la pantalla i la interacció 

entre elles. 

Pantalla Inicia Sessió: 

La primera pantalla que ens apareix quan obrim 

l’aplicació just després d’haver-nos-la descarregat és la 

d’iniciar sessió. 

Veiem que és com totes les pantalles actuals d’iniciar 

sessió, amb un enllaç al final en cas de no haver-nos 

registrat anteriorment. 
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Pantalla Registra’t: 

Si seguim l’enllaç de la pantalla anterior, ens porta a la 

pantalla per poder registrar-nos. 

En aquesta haurem de completar la nostra informació 

personal, així com dades que ens serviran per a poder 

gestionar els equips, com la del càrrec, si ets 

entrenador o jugador. 

També hi haurà una opció de “Ambdós” i ens permetrà 

especificar mes endavant, en cada equip, quina és la 

nostra funció. 

 

 

Pantalla Configuració Club: 

En el primer cop que iniciem l’aplicació després d’iniciar 

sessió ens apareixerà aquesta i la següent pantalles de 

configuració, per tal de poder identificar el club i que 

tots els jugadors puguin buscar el club per ID i no calgui 

que registrin un nou club. 
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Pantalla Configuració Equip: 

Així com l’anterior pantalla on hem configurat el club, en 

aquesta configurem l’equip o equips en cas que 

entrenem a més d’un equip o bé que juguem i entrenem 

alhora. 

En aquest punt, és on haurem d’introduir (com a 

entrenadors) tots els jugadors que formen part de 

l’equip buscant-los per ID. 

 

 

 

 

Pantalla principal: 

Una vegada configurat el club i els equips, entrarem a 

la pantalla informativa que sortirà també una vegada 

haguem iniciat sessió i tornem a obrir l’aplicació. 

Aquí ens mostra tots els equips que hem configurat per 

tal de poder accedir a les seves característiques. 

Cal comentar també que amb el botons d’editar tant el 

club com l’equip, accedim a les pantalles de 

configuració  
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Pantalla Detall Equip: 

Si entrem en un equip, veurem la seva informació i 

podrem accedir al calendari (punt més important ja que 

és l’objectiu de l’aplicació) així com el resum 

d’assistència i els missatges personals. 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Calendari: 

Aquesta i la següent pantalles corresponen al 

calendari, on veiem de forma global el mes i els dies 

d’entrenament i partit. 

Podrem accedir a la vista detallada d’assistència que 

veiem a continuació clicant el dia corresponent. 
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Pantalla detall assistència: 

Si cliquem en un dia del mes, accedim al detall per 

poder confirmar o no l’assistència al entrenament, i una 

àrea per poder argumentar en cas de no assistir a 

l’entrenament o partit. 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de resum d’assistència: 

Aquesta pantalla només serà accessible per als 

entrenadors, i els servirà per veure quants jugadors 

assistiran a l’entrenament i quins són els motius dels 

jugadors que no poden assistir a entrenament. 
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2.4.2 Disseny d’alt nivell 

Tot seguit podem veure les captures de pantalla ordenades per la interacció que hi 

ha entre elles, tot i que sense explicació per no repetir la mateixa que en el prototip 

senzill comentat anteriorment.  

Inicia Sessió: 

Aquesta pantalla s’utilitzarà cada vegada que obrim la 

aplicació per poder iniciar sessió amb el nostre usuari, 

i així poder accedir a totes les dades (club, equips, 

etc.) que haguem entrat. 

 

 

     

 

 

 

Configuració del club: 

En la configuració de club s’utilitzarà per entrar les dades del 

club en el qual pertanyis, indicant els camps més generals 

per tal de poder tenir les dades més útils per gestionar la 

aplicació. 
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Configuració del equip: 

Seguint en el flux del registre d’un nou usuari, després d’entrar 

el club, ens demana l’equip. Ambdues configuracions (club i 

equip) podran esser modificades des de dins de l’aplicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla principal: 

En la pantalla principal es carregaran les dades del club en la 

part superior i les dels equips, en cas d’estar en més d’un, en 

la part inferior. A la part inferior trobarem un botó per afegir 

nous equips i en cada equip hi hauran 2 botons, un per editar 

l’equip i l’altre per entrar a dins del equip. 
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Pantalla detall equip: 

Des de la pantalla principal es pot accedir a cada equip, i 

una vegada a dins, veurem la informació del equip i els 

botons per tal de poder accedir a les diferents opcions que 

es permeten, calendari, missatgeria i resum d’assistència. 

 

 

 

 

 

 

 

En les pantalles anteriors veiem el calendari des del qual es pot accedir a cada sessió 

d’entrenament o partit, a continuació veiem el detall d’assistència d’una sessió en 

concret, on es pot confirmar o no l’assistència, lligant el NO amb l’obligació d’haver de 

posar un motiu. 
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Finalment, veiem la pantalla del resum d’assistència on es llisten tots els jugadors que 

participaran en la sessió o partit seleccionat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dues últimes pantalles que es mostren serviran per veure com serà el menú lateral i 

un model de les pantalles d’editar. Les pantalles que hi hauran per poder editar les dades 

seran la d’editar la configuració del club, del equip i del perfil. 

Finalment, cal saber que els dissenys anteriors s’aproximen a la realitat del que serà 

l’aplicació però el producte final pot patir lleugeres modificacions envers el disseny 

presentat anteriorment, ja que ens podem trobar amb limitacions de tecnologia i/o 

dificultat i temps. 
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2.5 Avaluació 

A continuació es pot veure l’arbre de navegació per tal de que s’entengui millor 

l’estructura i la navegació que es proposa en l’aplicació. 

 

Figura 3 - Arbre de navegació 

Sobre l’anterior arbre de navegació, veiem que l’usuari entrarà directament a la 

pantalla d’iniciar sessió des de la qual podrà accedir a la de registre en cas de no 

estar registrat prèviament. En cas que esculli el camí del registre, haurem d’entrar 
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les dades personals primerament, seguidament les dades del club al qual 

pertanyem, i ja com a últim pas les dades de l’equip. Una vegada introduïda tota 

aquesta informació ja ens portarà a la pantalla principal. 

Si ja estàvem registrats, i iniciem sessió, ens portarà automàticament a la pantalla 

principal de l’aplicació. Des d’aquesta podrem accedir al menú lateral que hi ha 

disponibles el perfil i la pantalla principal. En la pantalla principal apareix la 

informació del club i els equips registrats. Des d’aquesta podem accedir a editar les 

dades del club o be dels equips, així com també al detall del equip. 

En la pàgina del detall del equip veurem un llistat amb totes les sessions 

planificades fins al moment, essent cada una d’elles un enllaç per accedir al detall 

de sessió. A part veurem un botó per afegir noves sessions d’entrenament o partit, 

de l’equip seleccionat. 

Finalment des del detall de la sessió, podrem confirmar o no l’assistència a 

l’entrenament, però si la resposta és que no els obligarem a donar un motiu. 

 

2.6 Estudi de mercat 

En l’estudi de mercat seguirem un procés de benchmarking on es seguiran els 

passos següents: planificació, recopilació de dades, anàlisis, acció i seguiment. 

2.6.1 Planificació 

En aquest primer punt el que es plateja és que volem mesurar? La resposta en 

aquest cas és simple, la competència directa d’aplicacions que es dediquin o que 

serveixin per controlar l’assistència a les activitats esportives. 

Seguirem un “benchmarking” competitiu comparant amb altres empreses que hagin 

creat aplicacions iguals a la que es pretén crear. 

2.6.2 Dades 

En el segon punt es recopilaran les dades de les principals empreses competidores, 

que són les següents: 
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Quadern del professorat: Autor: Fran Meneu, aplicació 100% gratuïta amb 

publicitat. Es pot treure la publicitat si et fas Premium.  Opinions: (2.384) mitjana de 

4,2. 

Attendance: Autor: PeterMan Apps, Opinions (47) mitjana de 4,2. Aquesta 

aplicació serveix per definir esdeveniment en dates determinades i controlar 

l’assistència de cada persona en l’esdeveniment. Es poden importar contactes del 

teu telèfon, contacta amb els participants per SMS o correu. Hi ha una subscripció 

bàsica que  treu el límit d’esdeveniments a crear entre altres i una “pro” que permet 

la gestió de l’assistència de grups en temps real. 

Attendance Manager: Autor: Dot Inc. Opinions: (1136) mitjana de 4,2. Aquesta 

aplicació està adreçada també controlar l’assistència a les classes. 

2.6.3 Anàlisis 

Les aplicacions citades anteriorment com moltes altres, molt més senzilles que 

s’han trobat, estan adreçades a controlar l’assistència en esdeveniments puntuals  

o a classe. No hi ha cap aplicació actualment que compleixi els requisits que es 

plantegen en aquest projecte i crec que pot ser una aplicació molt innovadora i molt 

útil en el sector. 

El que tindrà d’innovador l’aplicació que es pretén desenvolupar en el present 

projecte serà l’orientació a l’activitat esportiva proporcionant un calendari i una 

separació entre entrenaments o competicions. També cal dir que el disseny de la 

majoria d’aplicacions actuals es molt senzill i antic.  

2.6.4 Acció 

Com s’ha introduït ja en el punt anterior les millores o diferencies que la present 

aplicació tindrà serà principalment que estarà totalment orientada al mon esportiu i 

pensada per a entrenadors i jugadors. 

Només això ja farà que l’experiència de l’usuari en l’aplicació sigui el més còmoda 

possible adaptant-se a les necessitats del moment. 
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2.6.5 Seguiment 

En l’últim punt d’aquest estudi es planteja un seguiment per tal de poder anar-ho 

millorant dia a dia. Les aplicacions que hem estudiat, hem vist que estaven força bé 

però no s’assemblen massa a l’aplicació que es planteja. De cada una d’elles però 

en podem extreure idees i conclusions que ens ajudaran a fer la nostra aplicació 

més completa i robusta. 

Per exemple el tema d’exportar el calendari a un format excel és una idea a tenir 

en compte per tal de que els entrenadors puguin imprimir aquest resum detallat 

d’assistència sempre que ho desitgin. 

Un altre punt extret de les aplicacions estudiades és el tema dels esdeveniments. 

En tots els clubs esportius hi ha esdeveniments extra que no segueixen el calendari 

ja siguin tornejos o simplement dinars d’equip. En aquestes situacions també és 

una bona opció permetre la creació de esdeveniments que no siguin entrenaments 

o partits i així poder-ne controlar l’assistència des de la mateixa aplicació. 
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3 Disseny tècnic 

3.1 Definició dels casos d’ús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - UML dels casos d'ús 
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En la Figura 4, veiem un UML dels casos d’us es defineix la interacció del usuari 

amb la aplicació, i quines són totes les pantalles que pot prémer.  

A continuació veurem el diagrama de classes que tindrà la nostra aplicació per tal 

d’entendre millor quins són els paràmetres de cada classe. 

 

Figura 5 - Diagrama de classes 

 

3.2 Disseny de l’arquitectura de l’aplicació 

En la Figura 6 hi ha un diagrama de l’arquitectura possible de l’aplicació. En aquest 

cas es mostra una mica quins dels component estan en cada capa tot i que encara 

sigui modificable. Veiem a continuació que a la capa de “frontend”, hi ha les 

pantalles de l’aplicació i aquesta informació es la que s’incorpora al fitxer (.apk, en 

android) i que per tant estarà guardada al emmagatzematge del telèfon mòbil.  

En la capa de “backend” veurem les taules que s’utilitzaran per a la base de dades 

i les files de cada una d’elles. 
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El “stack tecnològic” de l’aplicació està format per tot el software que és necessari 

per poder crear la nostra plataforma completa. En la part de frontend s’utilitzarà 

Android Studio o bé Angular i Ionic, discussió que es decidirà en el següent apartat. 

En la part de backend, necessitarem utilitzar una base de dades per tal de poder 

guardar la informació  referent als usuaris i interna de l’aplicació. En el cas de la 

base de dades, se’n pot veure una descripció més detallada en el punt 4, però 

s’utilitzarà Firebase, ja que és la que més s’ha treballat en el màster i per tant més 

coneixements hi ha.  

 

 

Figura 6 - Arquitectura de l'aplicació 
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4 Comparativa i decisió de les tecnologies 

4.1 Aplicació 

Per tal de fer l’aplicació es poden utilitzar diverses tecnologies i entre elles n’hi ha 

de més alt i baix nivell. App Inventor, Android Creator, Kotlin, (Híbrid) Ionic, Natiu, 

entre altres. 

Entre les citades anteriorment, les dues primeres són més orientades a usuaris amb 

nivells baixos de programació. Entre els altres, ens centrarem a estudiar més a fons 

Ionic i Natiu, ja que són les tecnologies usades i proposades en el màster i que per 

tant es coneixen en més profunditat. 

Natiu 

El desenvolupament d’aplicacions natives, està lligat a programar en un llenguatge 

específic en funció de la plataforma que programis. En el cas de iOS, Objective-C 

o Swift i Java en el cas d’Android. [1] 

Android Natiu Android Studio és l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) per a 

la plataforma Android. Ha substituït la plataforma inicial Eclipse Android 

Development Tools (ADP). Aquest entorn s’ha convertit en el més usar per els 

desenvolupadors natius d’android.[2] 

Híbrid 

En el cas de les aplicacions híbrides, es defineixen com aplicacions que contenen 

una vista web. Aquestes però poden comunicar-se igualment amb la plataforma 

nativa i per tant accedir al dispositiu, càmera, GPS, ... [1] 

Algun exemple de aplicacions híbrides són React, Ionic, ... Tot i això només 

s’estudiarà iònic més a fons ja que és la que més coneixements es té. 

A continuació podem veure una comparativa entre un tipus d’aplicacions i altres: 
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Híbrides Natives 

Desenvolupat amb HTML, CSS, JS 
Desenvolupat amb el llenguatge 

específic de la plataforma (Java o 

Objective-C/Swift) 

Mateix codi per totes les plataformes Codi separat per cada plataforma 

Rendiments mitjà comparat amb les 

natives 

Més ràpid i millor experiència pels 

usuaris 

Estalvi de temps i diners Més temps, talent i recursos. 

Cicle de desenvolupament més ràpid Costs i temps de desenvolupament 

més alts   

Desprès de veure taula comparativa anterior [3], s’arriba a la conclusió d’utilitzar 

Ionic. El primer punt decidit ha estat que s’utilitzaria un desenvolupament híbrid ja 

que programant una aplicació, la tenim per totes les plataformes. Aquest projecte 

també s’ha fet pensant en una possible línia futura de millores per tal de poder 

publicar l’aplicació als “stores” i al escollir aquest tipus ens estalviem molt de temps 

i recursos pel fet de no haver de desenvolupar una aplicació per a cada plataforma. 

Un altre punt a destacar i no menys important, és el fet d’estar programat amb 

HTML,CSS i JS, i tenir un cicle de desenvolupament relativament més ràpid. En un 

projecte així un dels principals punts a tenir en compte és la data límit, i amb les 

característiques i funcionalitats que es volien donar a l’aplicació és molt més adient 

utilitzar un desenvolupament híbrid.  

Una vegada decidit entre híbrid i natiu, faltava decidir amb quin framework fer-ho. 

Elecció molt més senzilla que la anterior, ja que es va optar per Ionic i Angular ja 

que eren 2 frameworks utilitzats durant el màster i els coneixements de React eren 

pràcticament inexistents. Es va comprovar però que permetés realitzar la majoria 

de les funcionalitats que s’han mencionat en els objectius del treball abans de tirar-

nos a la piscina sense comprovar que els objectius proposats fossin realment 

assolibles amb les tecnologies escollides. 
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4.2 Base de dades 

En quant a la base de dades a utilitzar de seguida es va optar per la integració ja 

provada anteriorment entre Ionic i Firebase. Era una forma de poder aprofundir més 

en l’aplicació sense haver d’emprar temps investigant una alta tecnologia. 

Les funcionalitats que ofereix firebase eren d’allò més adequats pels requisits que 

l’aplicació demana.  

Firebase té una part d’autenticació que serà molt útil per tal de poder guardar els 

usuaris registrats a l’aplicació i una API força potent per poder interactuar i realitzar 

aplicacions directament amb el servei mencionat. A part, la base de dades ens dona 

una visió a temps real de les dades guardades en un format JSON fàcilment 

exportable i importable. També disposa de la API per tal de poder fer nombroses 

operacions a temps real. 

Pels motius mencionats anteriorment, es va optar per aquesta opció sense fer una 

comparativa exhaustiva amb altres opcions, afegint l’experiència ja assolida amb la 

tecnologia innovadora que Google ens proposa. [4]  
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5 Desenvolupament de l’aplicació 

Per desenvolupar l’aplicació s’ha utilitzat angular i ionic framework [5], com acabem 

de veure en el punt anterior. 

S’han desenvolupat una aplicació utilitzant el framework, i simplement amb les 

comandes de iònic podem compilar-la per totes les plataformes. 

En el procés de desenvolupament de l’aplicació han sorgit alguns problemes que 

han fet alentir el procés i per tant alguna de les funcionalitats esperades no s’ha 

pogut desenvolupar completament.   

Els principals problemes sorgits han estat la connexió de ionic amb firebase (tot i 

haver-ho fet anteriorment en altres ocasions), i la implementació de la funcionalitat 

del calendari on es guardarien els esddeveniments (entrenaments, partits, ...) 

juntament amb la incompatibilitat de llibreries, es detalla a continuació. 

La connexió entre iònic i la base de dades de firebase és relativament senzilla. [6] 

Després de seguir els passos que ens diu la documentació i que s’havien seguit en 

anteriors ocasions, al veure que no funcionava  es va llegir la documentació de 

firebase i ionic de nou, i validar que el procés que s’estava seguint era correcte. 

Finalment, es va veure que firebase te un canal on explica les incidències que pateix 

el seu entorn, i una alerta comunicava que hi estaven havent intermitències en la 

base de dades i no es podia garantir el 100% de disponibilitat. Una vegada 

solucionats els problemes, el problema d’accés i connexió amb la base de dades 

va quedar resolt. 

En quant al segon problema, va ser intentar implementar la funcionalitat del 

calendari utilitzant el plugin que facilita ionic framework. Després de intentar 

configurar el calendari i afegir els esdeveniments i les configuracions d’estil, no 

s’aconseguia que ionic compilés. Es va passar varis dies intentant-ho fins que es 

va arribar a la conclusió que les versions del plugin i la versió de firebase que teníem 

eren incompatibles. Es va intentar posar versions de firebase anteriors, però hi 

havia una funcionalitat dels “promise” que s’havia utilitzat al llarg del codi que no 

existia en versions anteriors. Finalment, es va optar per buscar una alternativa en 

comptes de perdre més temps intentant resoldre-ho.  
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Després de veure que aquest problema estava traient més temps del que li 

corresponia a la tasca es va optar per una solució que s’explica i es veu en les 

següents captures de pantalla que potser no és visualment tant atractiva, però si 

còmoda i pràctica d’entendre. Una llista d’elements seleccionables. 

L’aplicació ha quedat com podem veure en les següents captures de pantalla. En 

les dues pròximes fotos veiem el inici de sessió. Una vegada s’han entrat les dades 

el mateix framework s’encarrega de validar que el correu tingui el format correcte i 

la contrasenya compleixi amb les mesures de seguretat establertes i ja et pinta en 

verd el camp. 

També tenim l’opció de registrar-nos i seguidament després del registre ens 

demana la informació referent al nostre club i el nostre equip. 
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Tal com comentava anteriorment si el camí que 

esculls es el de registre, acte seguit apareix la 

pantalla de afegir el teu club, i seguidament, la que 

veiem aquí a l’esquerra, Afegir el teu equip. 

De moment tota aquesta informació ha de ser 

entrada manualment, però en futures versions de 

l’aplicació es podrien carregar de la base de dades 

i que l’usuari només hagi de triar el club/equip i ja 

se li completaria la resta de la informació. 

 

 

 

En aquesta pantalla, veiem el que és la pantalla 

principal de l’aplicació, on una vegada t’has 

registrat, entrada la informació del club i equip 

arribes. En aquesta pantalla es carreguen les 

dades entrades anteriorment. En la part superior es 

carrega el nom del club, i en la inferior l’equip 

registrat. 

Les icones que veiem en la imatge, són per editar 

la informació del club i de l’equip, i el icona de la 

pilota ens porta a veure el detall de l’equip. 
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Ara ja estem a dins del detall de l’equip, on tornem 

a carregar la informació de l’equip, però molt més 

detallada. 

Ara ja veiem les sessions d’entrenament 

planificades en forma de llista, i no de calendari 

com s’havia planificat en el disseny, aquest canvi 

és fruit d’un dels inconvenients explicat 

anteriorment. 

Per tant, ara es carreguen les sessions en forma de 

llista i cada element es pot clicar per tal d’entrar a 

confirmar l’assistència. 

Al clicar sobre una sessió de la pantalla anterior 

accedim al detall de la sessió i ens deixa posar si o 

no i si es posa no, ens obliga a escriure un motiu. 

Aquesta informació es guarda a la base de dades 

amb l’identificador de l’usuari que esta amb la 

sessió iniciada, on després es farà servir per llistar 

els usuaris que assistiran a la sessió. 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 
 

Des de la pantalla de detall d’equip, podem accedir 

a una sessió per confirmar l’assistència com 

acabem de veure, també hi ha el botó d’afegir 

noves sessions d’entrenament.  

Aquesta funcionalitat hauria d’estar limitada només 

en el cas que l’usuari sigui entrenador. En l’actual 

versió de l’aplicació no es fa aquesta comprovació 

i per tant tots els usuaris podran afegir noves 

sessions.  

 

Finalment, tenim una pantalla que podem accedir 

des del menú hamburguesa que tenim a la part 

superior esquerra, on ens mostra la informació del 

nostre perfil i ens permet editar-la. 
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6 Conclusions 

Fer aquest treball m’ha ajudat a conèixer més a fons dues de les tecnologies 

emprades al llarg d’aquest màster com són ionic i Firebase, i que sembla que seran 

molt utilitzades en els propers anys. Al dedicar tantes hores a una tecnologia per 

fer un projecte des de zero fa que hagis d’uti litzar moltes de les opcions que el 

framework, en aquest cas ionic, ens proporciona, i així poder conèixer els 

avantatges i inconvenients en primera persona. Això m’ajudarà a poder decidir amb 

molt més criteri en els propers projectes que sorgeixin.  

Seguint amb la línia de les conclusions a nivell de tecnologies, vull mencionar l’únic 

problema que m’he trobat a nivell de framework. Ionic és una tecnologia 

relativament nova i es permet que molta gent pugui col·laborar compartint plugins 

per tal de que puguin ser utilitzats per a tothom. L’inconvenient de que molts dels 

plugins no siguin oficials, i al no haver-hi procés acurat de validació, provoca que hi 

puguin haver problemes de compatibilitat entre diferents plugins, o entre plugins i 

ionic o fins i tot en les versions de cordova. Això m’ha fet adonar d’un dels 

inconvenients reals que te el framework, però alhora de la gran comunitat d’usuaris 

que s’està creant i el ràpid temps de resposta entre nosaltres per tal de poder 

resoldre aquestes incompatibilitats. 

Estic molt content d’haver escollit ionic com a framwork per a crear la meva aplicació 

híbrida, ja que és una tecnologia molt usada i que volia aprendre més a fons. Ionic 

en general és senzill i ràpid de programar, ja que facilita uns components per 

resoldre moltes de les funcionalitats més usades en una aplicació. En el present 

projecte, com que ja es tenien unes funcionalitats dissenyades des d’un principi, 

provoca que si el component que iònic ens dona no és exactament el que volem 

haguem de desenvolupar-ho i per tant dedicar-hi més temps. Amb això vull dir que 

si no ens importa el disseny, penso que programar una aplicació amb ionic utilitzant 

els components que ens proporciona pot arribar a ser molt àgil.  

El resultat final de l’aplicació li falta la lògica de la limitació d’accions en funció del 

perfil (Jugador o Entrenador). Es volia limitar que les sessions només les poguessin 

afegir els entrenadors, i que un entrenador pogués crear un equip afegint els 

jugadors que el formen. Per falta de temps, s’ha decidit deixar aquesta lògica com 
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a possible millora per tal de pensar acuradament com fer-ho i no fer-ho malament, 

ja que implica una lògica i un re-disseny elevat de l’aplicació. Seguint amb el que 

s’acaba d’explicar, també es pretenia desenvolupar que des de dins del detall d’una 

sessió es pogués veure un llistat de tots els assistents, limitant aquesta informació 

només als entrenadors. Tota aquesta redistribució de la visibilitat d’accions, la 

possibilitat de buscar clubs i equips, i la creació d’equips buscant usuaris per ID, o 

convidar-los per correu, etc... es quelcom que queda com a línia futura 

d’investigació. 

Ja per últim m’agradaria dir que el resultat final de l’aplicació es força adequat i amb 

un disseny força atractiu. Cal esser conscient però, que l’aplicació no esta acabada 

i que amb la versió actual faltarien funcionalitats importants com les citades en el 

paràgraf anterior. Tot i així la línia seguida fins ara, penso que és bona i de ben 

segur que seguiré millorant l’aplicació perquè penso que és una idea molt 

innovadora i que pot tenir èxit i tinc ganes d’acabar una versió i pujar-la als mercats 

d’aplicacions i veure si el resultat de descàrregues és l’esperat. 
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7 Futures línies de millora 

Una vegada exposades les conclusions del meu treball i comentades algunes de 

les futures línies de millora, se’n fa un llistat a continuació per tal de tenir-les totes 

recollides. 

• Acabar de polir els aspectes de disseny actuals 

• Implementar la lògica de perfil entrenador/jugador 

o Mostrar resum assistència només a entrenadors 

o Permetre afegir noves sessions només als entrenadors 

• Pensar i implementar com crear equips per tal de que sigui l’entrenador qui 

autoritzi als jugadors a accedir al equip. (Invitació per correu, compartir una 

CLAU i que els jugadors l’hagin de posar, buscar els usuaris a la BBDD i que 

l’entrenador els afegeixi directament tal equip, ...) 

• Crear un apartat d’exercicis per a l’entrenador. 

• Crear un apartat de notes on l’entrenador es pugui guardar la informació que 

ell necessiti. 

• Crear un menú lateral pensant més amb la usabilitat de l’usuari. 

• Fer que l’aplicació sigui personalitzable amb els colors del teu club. 

Totes aquestes millores i possiblement moltes altres aniran essent implementades 

i pujades a l’aplicació en els propers mesos. Així podrem veure si realment 

l’aplicació pot ser útil i la gent els agrada. 

7.1 Finançament de l’aplicació 

Com a futura línia de millora, si l’aplicació funcionés hauríem de pensar una forma 

d’obtenir ingressos.  

La forma més senzilla però alhora la més arriscada és fer que l’aplicació sigui de 

pagament, essent conscients que si la gent no coneix l’aplicació possiblement no 

pagui per alguna cosa que no sap si li serà útil. 

Una altra opció seria posar publicitat a l’aplicació podent arribar a ser pesat per 

l’usuari. 
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La penúltima opció seria fer una aplicació gratuïta amb unes funcionalitats limitades 

i una altra versió PRO, de pagament. 

I la última i possiblement la que més m’agrada ara per ara és començar a captar 

usuaris amb una aplicació totalment gratuïta i lliure de publicitat i al cap d’un temps 

posar una versió de pagament. Si realment els usuaris els agrada l’aplicació penso 

que poden arribar a pagar per seguir gaudint dels serveis oferts. 
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9 Annexos 

9.1 Manual de compilació 

Per tal de compilar l’aplicació s’han seguit els passos que marca la documentació 

oficial de iònic framework [7], i que es detallen a continuació: 

Per tal de poder compilar l’aplicació es necessari tenir els programes Ionic i Cordova 

instal·lats. A part, per a la instal·lació d’aquests, es necessari node.js i npm. Es 

poden seguir els passos que detalla la documentació per instal·lar els programes 

requerits abans de compilar l’aplicació. [8] 

 

Necessitem també un terminal en el directori on s’hagi descarregat el projecte 

(https://github.com/xllordella/sportance), i instal·lar les dependències: 

npm install 

 

A continuació ja podem compilar el projecte, on generarem una versió per a 

dispositius android. Executant la següent comanda generem un arxiu .apk sense 

signar. 

ionic cordova build –release android 

 

Seguidament s’ha de generar un keystore per poder firmar l’aplicació (només 

s’haurà de fer la primera vegada), se’n deixa un exemple a continuació per tal de 

veure un procés complet. 

keytool -genkey -v -keystore sportance.keystore -alias sportance -keyalg RSA -

keysize 2048 -validity 10000 

Introduzca la contraseña del almacén de claves: 

Volver a escribir la contraseña nueva: 

¿Cuáles son su nombre y su apellido? 

  [Unknown]:  Xavi Llordella 

¿Cuál es el nombre de su unidad de organización? 

  [Unknown]:  Sportance 

¿Cuál es el nombre de su organización? 

  [Unknown]:  Sportance 

https://github.com/xllordella/sportance
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¿Cuál es el nombre de su ciudad o localidad? 

  [Unknown]:  Barcelona 

¿Cuál es el nombre de su estado o provincia? 

  [Unknown]:  Barcelona 

¿Cuál es el código de país de dos letras de la unidad? 

  [Unknown]:  ES 

¿Es correcto CN=Xavi Llordella, OU=Sportance, O=Sportance, L=Barcelona, 

ST=Barcelona, C=ES? 

  [no]:  si 

 

Generando par de claves RSA de 2.048 bits para certificado autofirmado 

(SHA256withRSA) con una validez de 10.000 días 

        para: CN=Xavi Llordella, OU=Sportance, O=Sportance, L=Barcelona, 

ST=Barcelona, C=ES 

Introduzca la contraseña de clave para <sportance> 

        (INTRO si es la misma contraseña que la del almacén de claves): 

[Almacenando sportance.keystore] 

 

 

Una vegada tenim el keystore generat, firmem l’aplicació 

jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore 

sportance.keystore android-release-unsigned.apk sportance 

 

I ja per últim pas hem de optimitzar l’aplicació i ja la podrem instal·lar al dispositiu. 

zipalign -v 4 android-release-unsigned.apk sportance.apk 

 

Repositori de Github 

Podem trobar el codi de l’aplicació al repositori públic de github: 

https://github.com/xllordella/sportance 

 

 

 

https://github.com/xllordella/sportance
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Ionic View 

Hi ha una altra forma de veure l’aplicació utilitzant l’aplicació de desenvolupament 

que ens facilita el framework Ionic, Ionic View [9]. Si poseu el següent identificador 

(51a0460b), també es pot provar la app sense haver d’instal·lar la aplicació al 

telèfon. 

 

Ionic Serve 

Per tal de provar l’aplicació en l’ordinador en comptes de seguir els passos de 

compilació explicats en l’apartat 9.1, podem executar la següent comanda també 

des del directori del projecte. 

ionic serve  

Al executar l’anterior línia, se’ns obrirà una pestanya al navegador amb la URL 

localhost:8100. 

9.2 Llicencia del codi font 

El codi té un arxiu LICENSE en el qual podem veure la llicencia ala qual esta 

subjecte el projecte, tot i així s’adjunta a continuació la definició general de la 

llicencia. 

 
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
 Version 3, 29 June 2007 
 
 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies  of this license document, but 
changing it is not allowed. 
Preamble 
 
  The GNU General Public License is a free, copyleft license for 
software and other kinds of works. 
 
  The licenses for most software and other practical works are designed to take away your 
freedom to share and change the works.  By contrast, the GNU General Public License is 
intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make 
sure it remains free software for all its users.  We, the Free Software Foundation, use the 
GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work 
released this way by its authors.  You can apply it to your programs, too. 
 
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.  Our General 
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies 
of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get 
it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, 
and that you know you can do these things. 
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  To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking 
you to surrender the rights.  Therefore, you have certain responsibilities if you distribute 
copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others. 
 
  For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you 
must pass on to the recipients the same freedoms that you received.  You must make sure 
that they, too, receive or can get the source code.  And you must show them these terms 
so they know their rights. 
 
  Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: 
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal 
permission to copy, distribute and/or modify it. 
 
  For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explanis that there is no 
warranty for this free software.  For both users' and authors' sake, the GPL requires that 
modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed 
erroneously to authors of previous versions. 
 
  Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the 
software inside them, although the manufacturer can do so.  This is fundamentally 
incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software.  The 
systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which 
is precisely where it is most unacceptable.  Therefore, we have designed this version of the 
GPL to prohibit the practice for those products.  If such problems arise substantially in other 
domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions 
of the GPL, as needed to protect the freedom of users.  
 
  Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not 
allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, 
but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free 
program could make it effectively proprietary.  To prevent this, the GPL assures that 
patents cannot be used to render the program non-free. 
 
  The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. 


