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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

L’objectiu d’aquest projecte ha sigut la de proporcionar a l’associació “Un munt 
de petjades” una eina per tal de poder gestionar els animals que van arribant 
en adopció i fer-ne difusió d’una manera més àgil del que s’estava fent fins 
ara. 

Avui dia l’abandonament dels animals és un tema de molta actualitat i les 
associacions no donen a l’abast, tanmateix, es troben amb dificultats per fer-ne 
difusió i aconseguir que més gent s’interessi per les adopcions. En aquest 
context, és on l’app dissenyada entra en joc, ja que un gran nombre de 
persones disposa de dispositius mòbils intel·ligents (smartphones), per tant, el 
fet de tenir una app pensada per gestionar els animals en adopció pot ajudar a 
aconseguir més adoptants. 

 

El que es volia aconseguir amb aquest projecte és que l’autor d’aquest 
aprengui el màxim sobre tecnologia Android i com dissenyar apps, tanmateix, 
obtenir un producte, en aquest cas una aplicació, lo suficientment robusta, 
atractiva i lliure d’errors per ajudar en les adopcions d’animals. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The purpose of this project has been to provide the association "Un munt de 
petjades" a tool to manage the animals that arrive at the shelter and  spread 
the their information in a more agile way than it has been done by now. 
 
Nowadays, the abandonment of animals is a current issue, the animal shelters 
are overhelmed and they find it difficult to spread and make more people 
interested in adoptions. It’s in this context that the designed application comes 
into play, since a large number of people have smart mobile devices therefore, 
having an application designed to manage animals in adoption can help to 
achieve more adoptants. 
 
What we wanted to reach with this project is that the author of this one learns 
the maximum on Android technology and how to design applications to obtain 
a product, in this case an application, sufficiently robust, attractive and free 
error to help at animal adoptions. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
El punt de partida d’aquest TFG és la necessitat de l’associació d’animals Un munt de 
petjades d’optimitzar i millorar el procés d’adopció dels animals per tal d’adaptar-se i 
aprofitar les noves tecnologies i la transformació digital que estem vivint actualment. 
 
Avui dia el problema dels animals abandonats és bastant greu i  tant les associacions 
com les protectores  d’animals no donen a l’abast.  
 
Actualment el que es fa des de l’associació per difondre i gestionar les adopcions és 
gestionar una pàgina a través de facebook i presentar-se en els poques fires i activitats 
a les quals l’associació pot assistir. 
 
Aquesta app podria ajudar a agilitzar el procés d’adopció i donar una difusió més gran 
de l’associació Un Munt de Petjades.   

 
1.2 Objectius del Treball 
 
Objectius generals: 
 

- Aprendre a crear una app Android des de 0 
- Ajudar a l’associació d’animals a adaptar-se a les noves tecnologies 

 
Objectius específics: 
 

- Agilitzar les adopcions de l’associació 
- Obtenir major difusió de les adopcions 
- Conscienciar als usuaris de l’app sobre el problema dels abandonaments 

d’animals 
- Augmentar el nombre d’adopcions 

 
Requeriments Funcionals: 
 
En un primer anàlisi, es van identificar els següents requeriments: 

 
Mòdul Gestió dels animals: 
 

- Alta Fitxa Animal 
- Consulta Fitxa Animal 
- Modificació Fitxa Animal 
- Eliminació Fitxa Animal 

 
Mòdul Gestió dels usuaris: 
 

- Registre a l’app 
- Modificació de dades 
- Baixa d’usuari 

- Consulta de dades 
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Mòdul Cerca d’animals: 
 

- Cerca d’animals mitjançant diferents paràmetresEspècie, mida, sexe, etc.. 
- Afegir animals a un llistat de favorits 
- Poder contactar amb l’usuari que ha donat d’alta l’animal mitjançant a seva fitxa 

 
 
Mòdul Gestió dels Formularis: 
 

- Formulari d’adopció per cada animal que l’usuari estigui interessat que 
s’enviarà a l’administrador de l’associació i aquest el validarà amb un resultat 
apte o no apte, indicant els motius a l’usuari 

- Formulari per poder fer-se soci de l’associació o apadrinar un animal 

 
Mòdul d’Integració: 
 

- Integració de l’app amb les xarxes socials més conegudes (Facebook, 
Instagram..) 

- Integració de l’app amb la pàgina web de l’associació 

 
 
Mòdul Blog i notícies: 
 

- Secció amb consells sobre educació, adopció d’animals 
- Notificació ultimes notícies sobre fires i diferents esdeveniments 

 
 
Requeriments No Funcionals: 
 

- L’app ha de ser fàcil d’usar per qualsevol tipus d’usuari  
- L’app ha de ser fàcil d’instal·lar i descarregar 
- L’app ha de proporcionar uns temps de resposta ràpids 
- L’app ha de mantenir les dades emmagatzemades segures i protegides 
- L’app ha de ser compatible amb les últimes versions d’Android 

 
Plataforma: 
 
L’app es desenvoluparà amb l’IDE Android Studio i serà compatible per qualsevol 
dispositiu mòbil compatible amb Android 

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
Per a dur a terme el treball, s’han analitzant les diferents aplicacions existents 
d’aquesta temàtica, la meva conclusió es que no n’hi ha que siguin exclusives d’una 
sola protectora/associació, si no que son generalistes que permeten a les protectores i 
particulars publicar els seus animals. 
 
Per tant, en aquestes app’s no hi ha un tracte proper amb l’adoptant ni tampoc 
cobreixen altres necessitats com fer-se soci o l’apadrinament. 
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La meva estratègia a seguir, ha sigut desenvolupar un producte nou, però prenent com 
a referència per certes funcionalitats genèriques les aplicacions que ja hi ha existents 
al mercat. 
 
Donat que tenia experiència en metodologies de desenvolupament àgil vaig decidir no 
seguir cap metodologia en concret, però sí que vaig agafar coses de cadascuna com 
per exemple, definir-me iteracions petites per tal d’obtenir tan aviat com es pugui un 
producte tangible (Scrum) o seguir una metodologia de desenvolupament on primer es 
dissenyi la prova i després el codi (TDD). 
 
També s’ha fet servir el taulell Kanban per definir les tasques a fer, on cada columna 
correspon a un estat dels tipusTo Do, In progress, Done i Blocked. 



 1 

 
1.4 Planificació del Treball 
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 1 

 
Pla de treball PAC-1 Tasques Hores 

 Cercar i definir el projecte 6h 

 Descripció del projecte 5h 

 Definició requisits alt nivell 8h 

 Planificació 5h 

Disseny i Arquitectura PAC-2   

 Anàlisis dels requeriments 3h 

 Definició de Stakeholders 2h 

 Disseny de casos d’ús 16h 

 Disseny de classes 8h 

 Diagrames UML 10h 

 Disseny de la BDD 16h 

 Disseny de l’arquitectura 6h 

 Disseny de prototips de 
pantalles 

5h 

Implementació PAC-3   

 Mòdul Gestió Animals 40h 

 Mòdul Gestió d’usuaris 35h 

 Mòdul Cerca d’animals 25h 

 Mòdul Gestió de 
Formularis 

20h 

 Mòdul d’Integració 20h 

 Mòdul Blog i notícies 20h 

 Testing 15h 

Memòria i Presentació   

 Memòria 16h 

 Presentació 8h 

   

 
  
Nota: Durant la planificació inicial, no es va tenir en compte el temps d’aprenentatge 
de la tecnologia Android ni de la gestió del servidor Firebase, això va provocar que 
moltes hores anessin a parar en formació al respecte. No obstant això, durant el 
desenvolupament hi va haver canvis importants, tanmateix, per exemple la part Gestió 
de formularis ha deixat d’aplicar pel fet que amb els canvis que he implementat, un 
usuari contactarà amb l’usuari que ha donat d’alta l’animal per mitjà d’un xat en temps 
real. L’apartat de Blog i notícies en un inici ja es va pensar com opcional i si no hi havia 
temps les hores d’aquesta funcionalitat es repartirien entre la resta de tasques. Hi 
havia pensada una altre funcionalitat que consistia a fer donatius a l’associació, però 
per motius d’abast del projecte es va descartar. 
 
Tenint en compte les desviacions i canvis implementats, la relació d’hores reals es la 
següent: 
 

Aprentatge Android/Firebase Tasques Hores 

 Aprenentatge de les 
tecnologies Android i 
Firebase per la gestió del 
back-end 

20 

Pla de treball PAC-1 Tasques Hores 

 Cercar i definir el projecte 6h 

 Descripció del projecte 5h 
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 Definició requisits alt nivell 8h 

 Planificació 5h 

Disseny i Arquitectura PAC-2 Tasques Hores 

 Anàlisis dels requeriments 3h 

 Definició de Stakeholders 2h 

 Disseny de casos d’ús 16h 

 Disseny de classes 8h 

 Diagrames UML 10h 

 Disseny de la BDD 16h 

 Disseny de l’arquitectura 6h 

 Disseny de prototips de 
pantalles 

5h 

Implementació PAC-3 Tassques Hores 

 Mòdul Gestió Animals 40h 

 Mòdul Gestió d’Usuaris 35h 

 Mòdul Cerca d’animals 20h 

 Mòdul d’Integració 15h 

 Testing 25h 

Memòria i Presentació Tasques Hores 

 Memòria 16h 

 Presentació 8h 

 TOTAL HORES 269 

 

 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
En finalitzar aquest projecte s’han obtingut els següents productes: 
 

- Memòria del projecte 
- App Android 
- Manual d’Usuari 
- Vídeo presentació de l’app 

 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

 
Del capítol 2 al 5 es pot trobar informació clau sobre el projecte i el seu 
desenvolupament. En concret informació sobre l’arquitectura, requeriments, eines, 
anàlisi, prototips, metodologies, dissenys empleats i proves per tal de dur a terme el 
projecte i obtenir el producte final. 
 
Al capítol 6 es pot trobar informació sobre les conclusions del projecte i si s’han assolit 
o no els objectius. 
 
El capítol 7 es correspon a la Bibliografia utilitzada i per finalitzar el capítol 8 correspon 
al Glossari 
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2. Disseny centrat en l’usuari 
 
Com a  metodologia de disseny s’ha seguit la metodologia basada en el Disseny 
Centrat en l’Usuari (DCU). El disseny centrat en l’usuari (DCU) és, com el nom indica, 
una aproximació al disseny de productes i aplicacions que situa l’usuari en el centre de 
tot el procés. Així, podem entendre el DCU com una filosofia que té com a premissa 
que per a garantir l’èxit d’un producte cal tenir en compte l’usuari en totes les fases del 
disseny. 
 
El DCU es correspon en les següents etapes: 
 

 
Imatge extreta del mòdul 3 de l’assignatura Interacció Persona Ordinador (IPO). 

 
En els següents apartats, es pot trobar informació sobre els usuaris i context d’ús 
corresponent a l’etapa d’anàlisi, el disseny conceptual i el prototipatge corresponent a 
l’etapa de Disseny i l’Avaluació corresponent a l’etapa d’Avaluació del DCU. 

 
 

2.1  Usuaris i context d’ús 
 
Aquest apartat correspon a la fase “Anàlisi” del Disseny Centrat en L’Usuari 
 

2.1.1 Introducció 

 
En primer lloc, es realitzarà un anàlisi competitiu (becnhmarking) escollint l’aplicació 
Adoptaloo, que ja és al mercat, com a pilot. De manera que, s’estudiarà les debilitats i 
oportunitats que té aquesta en el mercat per tal de fer l'app de ump més competitiva. 
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En segon lloc, segmentarem la població per obtenir aquell clúster de població òptim al 
que haurem de dirigir la nostra aplicació perquè arribi al màxim d'usuaris possibles. 
 
A continuació, es realitzarà un anàlisi exhaustiu de les diferents tasques o funcions que 
es vol incorporar a l’aplicació ump per fer-la més competitiva davant les altres. 
 
Es desenvoluparan diferents tasques que haurà de realitzar l’aplicació contextualitzant-
la en diferents escenaris i tipus d’usuaris. 
 
Finalment, es crearà el primer prototip del disseny de l’aplicació que abastarà des de la 
interfície inicial fins a totes les funcions i resultats obtinguts de manera detallada. 
 

2.1.2 Anàlisi competitiva 

 

App Adoptaloo Anàlisis Debilitats Oportunitats de 
millora 

Funcionalitat 
Cerca animals 

Quan s'accedeix a 
l’aplicació es mostra 
una pantalla en blanc 
amb una icona de 
lupa per cercar. Un 
cop es prem sobre la 
lupa apareix un 
formulari per cercar 
per diferents 
paràmetres i llavors 
apareixen els 
resultats de la cerca 

La primera impressió 
que té l'usuari es 
pobre ja que li apareix 
la pantalla en blanc 
Un cop mostrada la 
llista d'animals, les 
fotos es mostren en 
diferents mides i no 
queda gaire homogeni 

L'usuari tindria una 
millor impressió si un 
cop accedeix a 
l'aplicació ja se li 
mostrés un llistat 
d'animals on pugues 
navegar fent scroll i 
llavors accedir a un 
menú de cerca per fe 
runa cerca més 
restrictiva. 

Funcionalitat 
Login/Registre 
d'usuaris 

L'app no disposa 
d'aquesta 
funcionalitat 

N/A N/A 

Funcionalitat 
afegir animal a 
llista favorits 

Un cop s'accedeix al 
detall d'un animal, hi 
ha un botó contextual 
que si es prem, 
permet afegir l'animal 
a una llista de favorits 

Un cop s'afegeix 
l'animal a la llista de 
favorits, si es torna 
altre cop al 
començament, apareix 
l'animal afegit 

Seria més pràctic si 
els animals de la llista 
de favorits, 
estiguessin en un 
llistat que no es 
mostrés a l'inici de 
l'app. 

Funcionalitat 
contactar amb 
la protectora 

Un cop s'accedeix al 
detall d'un animal, 
l'única manera de 
contactar amb la 
protectora es amb 
una funcionalitat on 
si es prem el botó, 
directament es truca 
al núm de tlf de la 
protectora 

L'app no disposa de 
l'opció de contactar 
amb la protectora per 
mitjà d’algun missatge 
o l'opció de fer un 
donatiu a l'animal 

Seria interessant que 
es pugés contactar 
amb la protectora per 
mitjà de missatges i 
fer donatius a l'animal 
o la protectora. 
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Integració amb 
xarxes socials 

A la fitxa de l'animal, 
l’aplicació permet 
compartir per 
diferents xarxes com 
Facebook, Twitter o 
Whatsapp. Però 
l’únic que permet 
compartir per 
facebook per 
exemple es la pròpia 
app i no la fitxa de 
l'animal. 

Un cop s'ha triat una 
opció per compartir, 
per exemple facebook, 
cada cop que es torna 
a accedir a l'opció de 
compartir et mostra 
directament el 
facebook, i no et deixa 
tornar a triar xarxa 
social 

L'opció per compartir 
per diferents xarxes 
socials es bona, però 
seria més útil 
compartir per 
exemple, la fitxa de 
l'animal per facebook 
o whatsapp. 

 

2.1.3 Investigació Contextual 

 
Un cop analitzats els resultats del benchmarking, aquests han permès valorar el funcionament 
de les funcionalitats de l'app Adoptaloo. 
 
A continuació es realitzarà una comparació entre aquesta app i l'app MiwukiPetShelter, on 
ambdues app's tenen funcionalitats similars. 
 
Per realitzar aquesta comparació, s'han escollit 2 perfils d'usuaris. El gestor de la protectora 
d'animals ump i una usuària que té coneixements a nivell d'usuari de apps Android. 
 
Les tasques a realitzar seran les següents: 
 
Tasca 1: Login i Registre 
 
Tasca 2: Cercar animals per diferents paràmetres 
 
Tasca 3: Afegir animal a llista de favorits 
 
Tasca 4: Consultar fitxa animal 
 
Usuari: Núria, 38 anys 
 
Perfil: Veterinària 
 
 

Funcionalitat Adoptaloo MiwukiPetShelter 

Login i Registre L'app no disposa d'aquesta 
funcionalitat 

Sense problemes 

Cercar animals 
per diferents 
paràmetres 

Troba a faltar més paràmetres de 
cerca 

Sense problemes, valora que a la 
pàgina principal ja aparegui un llistat 
d'animals per adoptar 

Afegir animal a 
llista de favorits 

Sense problemes Sense problemes 

Consultar fitxa 
animal 

Sense problemes Sense problemes, troba la interfície 
molt agradable 
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Conclusions L'app és útil per cercar animals, però 
a nivell d’interfície d'usuari es molt 
pobre i mostra alguns problemes de 
rendiment. Tanmateix li trobo a 
faltar alguna part d'administració 
per poder gestionar els animals 

Una app molt útil per la protectora, 
amb una interfície gràfica atractiva i 
moltes funcionalitats diferents. Però 
per usar la part d'administració on 
s'afegeixen els animals es necessari 
descarregar una altre app. 

 
 
Usuari: Meritxell, 30 anys 
 
Perfil: Cuinera 
 
 

Funcionalitat Adoptaloo MiwukiPetShelter 

Login i Registre L'app no disposa d'aquesta 
funcionalitat 

Sense problemes, comenta que 
a part de Facebook, estaria bé 
poder registrar-se amb el 
compte de gmail 

Cercar animals 
per diferents 
paràmetres 

Sense problemes Sense problemes, l'app disposa 
de molts paràmetres de cerca 

Afegir animal a 
llista de favorits 

Sense problemes Sense problemes 

Consultar fitxa 
animal 

Sense problemes, troba a faltar 
algun botó per poder contactar 
amb l'associació 

Sense problemes 

Conclusions Trobo a faltar més paràmetres de 
cerca, com per exemple la mida 
o el comportament i alguna 
funcionalitat per poder apadrinar 
l'animal 

Una app molt completa, té tot el 
que un amant dels animals pot 
necessitar. 

  
 
Les conclusions que es poden extreure de l’anàlisi competitiva es que ambdues són 
bones aplicacions, però miwukipetshelter presenta molts més detalls que Adoptaloo i 
té una usabilitat molt adequada per qualsevol tipus d'usuari, apart de que té un munt 
de funcionalitats diferents. 
 
El camí ideal seria el de miwuki, però tenint el compte el temps limitat per 
desenvolupar el projecte, no es podria donar a l'abast amb totes les funcionalitats 
desitjades. 
 
S'observa que els usuaris donen importància a tenir una cerca completa, facilitat d’ús i 
que l'app tingui compatibilitat amb xarxes socials tipo facebook. 
 

2.1.4 Perfils d’usuari 

 
En un primer moment es va pensar que només hi hagués un usuari Administrador, que 
correspondria a un usuari de l’associació ump i aquest rol seria l’encarregat de 
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gestionar els animals, no obstant això, donat que a l’associació hi ha molts 
col·laboradors i no tot està centralitzat en un únic rol, es va decidir que cada usuari 
seria Administrador dels animals que ell doni d’alta.  
 
Aquesta decisió es va dur a terme principalment pel fet que l’app està sobretot 
pensada per tots els col·laboradors de l’associació, tanmateix, això no canvia el fet que 
un usuari que no sigui col·laborador de l’associació es pugui descarregar l’app i només 
fer-la servir per contactar amb els usuaris que gestionen els animals, per tant, es 
podria dir que continua havent dos perfils d’usuari diferenciats de manera conceptual. 
L’usuari Administrador que gestionarà els seus animals i l’usuari registrat, que també 
pot gestionar els seus animals però només estarà interessat en cercar animals per 
adoptar i posar-se en contacte amb l’anunciant mitjançant la fitxa de l’animal. 
 

 
Usuari Administrador: 
 
Característiques del perfil: 
 

Demografia Adult entre 30 i 60 anys 

Interessos i 
motivacions 

El seu principal objectiu serà gestionar els animals de 
l'associació (altes, baixes, modificacions, consultes) i donar 
resposta als xats que els usuaris interessats en l’animal li 
aniran obrint 

Experiència amb 
l'ús de tecnologia 
mòbil 

Fa un ús mitja del mòbil, té una mica d’experiència utilitzant 
app's, però no com un usuari avançat. 

 
Context d'ús: 
 
Aquest perfil d'usuari, normalment usarà l'app en qualsevol moment del dia, per 
exemple quan estigui a casa i rebi una notificació amb la nova entrada d'un animal a 
l’associació. Tot i que podria usar l'aplicació en qualsevol moment, crec que 
normalment l'usarà en moments de certa tranquil·litat, quan estigui a l'oficina de 
l’associació o a casa seva per gestionar els animals. 
 
Tasques: 
 
Donar d'alta un animal 
 
Modificar un animal 
 
Donar de baixa un animal 
 
Consultar un animal 
 
Consultar missatges rebuts 
 
Llistat de característiques: 
 
La gestió dels animals ha de ser intuïtiva i fàcil de fer servir. L’app ha de permetre saber quins 
son els animals que gestiona l’usuari en concret (els que ha donat d’alta) de manera senzilla. 
 
Usuari Registrat: 
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Característiques del perfil: 
 
 

Demografia Adult entre 25  i 50 anys 

Interessos i 
motivacions 

Aquest perfil correspondria a una persona adulta, amant dels 
animals i que estarà interessat  en consultar els animals que 
estiguin donats d’alta a l’app i posar-se en contacte amb l’usuari 
que gestiona aquests animals 

Experiència amb 
l'ús de tecnologia 
mòbil 

Relativament alta, utilitza el mòbil amb molta freqüència al llarg 
del dia 

 
Context d'ús: 
 
Aquest per fil d'usuari correspondrà a una persona molt implicada amb les adopcions 
d'animals i que usarà l'app sobretot en moments de relax, com a casa seva. 
 
Tanmateix al ser un perfil d'usuari que usa molt sovint el mòbil, podria usar l'app en el 
metro, bus, tren, etc.. 
 
Tasques: 
 
Registrar-se a l'app 
 
Iniciar sessió a l'app 
 
Cerca d'animals per diferents característiques 
 
Consultar els animals disponibles  
 
Posar-se en contacte amb l’Administrador de l’animal per mitja la fitxa  
 
Afegir un animal a la seva llista de favorits 
 
Iniciar sessió amb un compte de xarxa social (Facebook) 
 
Compartir els animals per les xarxes socials 
 
Sortir de l'app 
 
 
Llistat de característiques: 
 
En accedir a l’aplicació, s'ha de mostrar el llistat d'animals d'aquesta amb els que hi ha 
disponibles per adoptar, la cerca ha d'oferir diferents paràmetres per tal que pugui ser 
més restrictiva i seria còmode posar-se en contacte amb l’associació per mitja de la 
fitxa de l'animal, tanmateix, seria còmode poder-se iniciar sessió a l'app amb els 
comptes de facebook o gmail i poder compartir la fitxa d'un animal que interessi a 
l'usuari per les xarxes socials. 

 

2.2 Disseny conceptual 
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Aquest apartat correspon a la fase “Disseny” del Disseny Centrat en L’Usuari 

2.2.1 Escenaris d’ús 

 
Per desenvolupar els diferents escenaris d’ús, s'utilitzaran les tasques esmentades 
anteriorment, i sota la hipòtesi que l’usuari té instal·lada i fa ús de l’aplicació. 
 
Escenari 1 
Perfil: Usuari administrador 
 
La Núria és la responsable de l'associació ump i s'encarrega de gestionar les 
adopcions i l’arribada de nous animals, després d'un dia dur de treball a l'oficina 
mentre està a casa seva rep la notificació que ha arribat un nou animal per adoptar, de 
seguida agafa el mòbil i dona d'alta a l'animal al sistema per tal que els usuaris puguin 
consultar la seva fitxa i contactar amb ella per mitjà d’un xat en temps real. 
 
Escenari 2 
Perfil: Usuari registrat 
 
La Meritxell es una dona de 30 anys que treballa de cuinera i una amant dels animals, 
col·labora en l'associació ump des de fa temps en diverses tasques. A la Meritxell fa 
poc se li va morir el seu gat de vell i està interessada a adoptar-ne un altre, un dia 
després de treballar quan arriba a casa seva, decideix descarregar-se l'app de ump i 
cercar un gat que sigui de caràcter tranquil i d'una edat avançada, ja que sap molt bé 
que els animals amb una edat avançada són els que més complicat ho tenen perquè 
algú els adopti. Usant el formulari de cerca segons els paràmetres que a ella 
l'interessa, troba un gat que és el que ella busca i mitjançant la seva fitxa es posa en 
contacte amb l’administrador de l’animal per tal d’adoptar-lo. 
 
Escenari 3 
Perfil: Usuari registrat 
 
En Joan és un home de 27 anys que treballa de fresador i des de fa temps està 
pensant a adoptar un gos. En Joan viu per la zona on està la seu de l'associació ump i 
els segueix a través de la seva pàgina de facebook. L'associació acaba  de publicar a 
la seva pàgina que ara disposen d'una app mòbil pels usuaris que estiguin interessats 
a adoptar animals, això crida l'atenció d'en Joan i decideix descarregar-se l'app. Com 
que no es un usuari gaire avançat, a l’obrir l'app es dóna compte que pot accedir amb 
les seves credencials de facebook i llavors decideix fer Login amb el perfil de 
facebook. Un cop dins l'app, de seguida veu un gos que li crida l'atenció, accedeix a la 
seva fitxa i l'afegeix al llistat de favorits per si decideix posar-se amb l’usuari 
administrador de l’animal i adoptar-lo 
 
 
Escenari 4 
Perfil: Administrador 
 
La Montse és un altre treballador de l'associació que hi col.labora sempre que pot. Un 
dia a l'oficina decideix consultar l'app per si s'ha rebut el missatge d'algun usuari i es 
dóna compte que una usuària anomenada Meritxell que està interessada a adoptar un 
gat. La Montse es posa en contacte amb la Meritxell i com veu que compleix amb el 
perfil d'adoptant que l'associació demana, decideix acordar l’adopció amb la Meritxell. 
Un cop acordada l'adopció, la Montse contacta amb l’usuari de l’administració que ha 
donat d’alta l’animal i aquest s’elimina del sistema. 



10   

 

2.2.2 Flux d’interacció 

 
El flux d’interacció originalment dissenyat era el següent: 

 

 
 
Amb els canvis que hi ha hagut respecte de el disseny original el flux quedaria de la 
següent manera: 
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2.2 Prototipatge 
 
Aquest apartat correspon a la fase “Disseny” del Disseny Centrat en L’Usuari 
 

2.3.1 Sketches 

 
A continuació s’adjunten els primers esborranys a alt nivell de la interfície d’usuari. 

 

2.3.2 Prototipus d’alta fidelitat 

 
En aquest apartat es poden veure els prototipus d’alta fidelitat que s’han dissenyat, 
s’ha inclòs un apartat per apadrinar un animal que es desenvoluparà en el projecte 
segons la disponibilitat que hi hagi, en aquests prototipus no s’han inclòs les pantalles 
corresponents a l’usuari administrador, donat que serien molt semblants a les d’un 
usuari registrat. 
 
Pantalla de Login: 
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Pantalla Registre d’usuaris: 

 

 
 
 
Pantalla Principal: 
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Pantalla de Cerca: 
 

 
 

 
 
 

Pantalla Fitxa Animal: 
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Pantalla Menú d’opcions: 

 

 
Pantalla Perfil d’usuari: 
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Pantalla petició d’adopció: 

 

 
 
 
 
 
 

Pantalla favorits: 
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Nota: Amb els canvis implementats respecte a el disseny inicial, l’aplicació ha variat en 
alguns aspectes, no obstant això, s’ha respectat el disseny dels primers prototips i el 
seu look. 
 

2.4 Avaluació 
 
Aquest apartat correspon a la fase “Avaluació” del Disseny Centrat en L’Usuari 

2.4.1 Recull de preguntes 

 
1- Quin grau d’experiència té amb dispositius mòbils? 
 

– Alta 
– Mitjana 
– Baixa 
– Molt Baixa 

 
2- Es sol trobar amb problemes a l'hora d'utilitzar el seu dispositiu mòbil? 
 

– Sí 
– No 

 
3- Li agraden els animals? 
 

– Sí 
– No 

 
4-Col.labora habitualment amb alguna associació d'animals? 
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– Sí 
– No 

 
5- Li interessa adoptar un animal? 
 

– Sí 
– No 

 
5- Creu que li pot ser útil l'app que s'està desenvolupant? 
 

– Sí 
– No 

2.4.2 Tasques que haurien de realitzar els usuaris 

Donada una sèrie de tasques proposades a l’usuari, aquest sense cap ajuda ni 
informació addicional, haurà d’intentar completar-les amb èxit.  D'aquesta manera es 
podrà saber el disseny del prototip és usable i si han trobat a faltar alguna funcionalitat 
a l’app. 
 
Tasques: 
 
Tasca 1: Registrar-se al sistema i fer Login 
 
Tasca 2: Cercar un gat i afegir-lo al llistat de favorits 
 
Tasca 3: Cercar un animal i consultar la seva fitxa 
 
Tasca 4: Enviar un missatge a un usuari referent a un animal 
 
Tasca 5: Afegir un animal al sistema 
 
Tasca 6: Accedir al sistema mitjançant el compte de Facebook 
 
Tasca 7: Modificar la fitxa d'un animal 
 
Tasca 8: Consultar la web de l’associació 

2.4.3 Preguntes sobre les tasques 

 
Pregunta 1: Ha pogut completar totes les tasques amb èxit? 
 
Pregunta 2: Quina tasca li ha resultat més difícil de completar? 
 
Pregunta 3: El temps de resposta del sistema ha sigut pro ràpid? 
 
Pregunta 4: Afegiria alguna funcionalitat més a l'app? 
 
Pregunta 5: Li ha resultat senzill navegar a través de l'aplicació? 
 
Pregunta 6: Hi ha hagut algun botó o funcionalitat que no li ha quedat clar per a què 
serveix? 
 
Pregunta 7: Quins apartats modificaria de l'aplicació? 
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3. Disseny Tècnic 
 
Aquest apartat correspon al disseny tècnic i arquitectura de l’aplicació ump. Per tal de 
facilitar la seva comprensió, s’han dividit conceptualment les diferents funcionalitats en 
“mòduls”. 

 

3.1 Diagrames i casos d’ús 
 
Mòdul Gestió d’usuaris: 
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Mòdul Gestió d’Animals: 
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Mòdul Cerca d’Animals: 
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Mòdul d’Integració: 
 

 
 

3.2 Casos d’ús 
 
 

Identificador 
 

CU-001 

Nom Registrar Usuari 

Prioritat Alta 

Descripció Registrar un nou usuari al sistema 

Actors Usuari anònim 

Pre-Condicions Cap 

Iniciat per Usuari no registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari accedeix a l'app 
2- El sistema mostra la pantalla inicial 
3- L'usuari prem el botó “Registrat” 
4- El sistema mostra el formulari de registre 
5- L'usuari omple el formulari i prem el botó “Registrar” 
6- El sistema valida que: 
 - S'han informat els camps obligatoris 
 - L'usuari no existeix al sistema 
I crea un nou usuari a la base de dades 
7- El sistema notifica per pantalla que l'usuari s'ha registrat 
correctament i torna al punt 2 del flux d'esdeveniments bàsic 
8- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 6: El sistema informa per pantalla a l'usuari els 
camps que li falten per omplir 
En el punt 6: El sistema informa per pantalla que ja existeix un 
usuari amb aquestes credencials 

Post-Condicions Es crea un nou usuari al sistema 
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Identificador 
 

CU-002 

Nom Login 

Prioritat Alta 

Descripció Iniciar sessió a l'app 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas CU-001 

Iniciat per Usuari no identificat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari accedeix a l'app 
2- El sistema mostra la pantalla inicial 
3- L'usuari introdueix les seves credencials i prem el botó 
“Login” 
4- El sistema valida que: 

- Existeix un usuari amb aquestes credencials 
5- El sistema inicia sessió amb l'usuari indicat i mostra la 
pantalla amb el llistat d'animals donats d’alta al sistema 
6- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 4: El sistema notifica per pantalla a l'usuari que no 
existeix cap usuari amb les credencials indicades i torna al punt 
2 el flux d’esdeveniments bàsic 

Post-Condicions L'usuari inicia sessió al sistema 

 

Identificador 
 

CU-003 

Nom Consultar Dades 

Prioritat Baixa 

Descripció Consultar el perfil de l'usuari al sistema 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó contextual situat a la part superior 
esquerra de la pantalla 
2- El sistema mostra les diferents opcions disponibles 
3- L'usuari selecciona l'opció “El meu perfil” 
4- El sistema mostra una pantalla amb les dades de l'usuari 
5- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius NA 

Post-Condicions NA 
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Identificador 
 

CU-004 

Nom Modificar Dades 

Prioritat Baixa 

Descripció Modificar les dades d'un usuari 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó contextual situat a la part superior 
esquerra de la pantalla 
2- El sistema mostra les diferents opcions disponibles 
3- L'usuari selecciona l'opció “El meu perfil” 
4- El sistema mostra una pantalla amb les dades de l'usuari 
5- L'usuari modifica les dades i prem el botó “Modificar 
Dades” 
6- El sistema valida que: 
 - Les dades del formulari són correctes i estan emplenats tots 
els camps obligatoris 
Informa a l'usuari que els dades s'han modificat amb èxit i 
torna a la pantalla inicial 

Fluxos alternatius En el punt 6: El sistema indica per pantalla a l'usuari que 
alguna de les dades es incorrecta o que falten camps 
obligatoris per omplir 

Post-Condicions Es modifiquen les dades de l'usuari al sistema 

 

Identificador 
 

CU-005 

Nom Baixa Usuari 

Prioritat Baixa 

Descripció Donar-se de baixa del sistema 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó contextual situat a la part superior 
dreta de la pantalla 
2- El sistema mostra les diferents opcions disponibles 
3- L'usuari prem l'opció “Donar-se de baixa” 
4- El sistema informa a l'usuari si realment es vol donar de 
baixa 
5- L'usuari confirma 
6- El sistema dona de baixa a l'usuari 
7-Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 5: L'usuari prem no confirma i el sistema torna a 
la pantalla inicial 

Post-Condicions L'usuari deixa de persistir al sistema 
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Identificador 
 

CU-006 

Nom Alta Animal 

Prioritat Alta 

Descripció Donar d'alta la fitxa d'un nou animal al sistema 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002  

Iniciat per Usuari registrat al sistema  

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó contextual situat a la part inferior dreata 
de la pantalla “Afegir nou animal” 
2- El sistema mostra el formulari per omplir la fitxa de l'animal 
3- L'usuari omple les dades del formulari i prem “DONA 
D’ALTA” 
4- El sistema valida que: 
 -S'han introduït totes les dades obligatòries i les dades són 
correctes 
4- El sistema informa a l'usuari que s'ha donat d'alta 
correctament un nou animal i torna a la pantalla amb el llistat 
d'animals 
5- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 4: El sistema informa a l'usuari que falten camps 
obligatoris per omplir o que alguna de les dades es incorrecta 
continuant al punt 2 del flux d’esdeveniments bàsic 

Post-Condicions S'ha donat d'alta un nou animal al sistema 

 

Identificador 
 

CU-007 

Nom Consultar Fitxa Animal 

Prioritat Mitja 

Descripció Consultar la fitxa d'un animal 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002  

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem la fitxa de qualsevol dels animals que es 
mostren per pantalla 
2- El sistema mostra una pantalla amb la fitxa de l'animal 
3-Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius NA 

Post-Condicions NA 
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Identificador 
 

CU-008 

Nom Modificar Fitxa Animal 

Prioritat Mitja 

Descripció Modificar la Fitxa d'un Animal 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-007 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem la fitxa de qualsevol dels animals que es 
mostren per pantalla que ha donat d’alta 
2- El sistema mostra una pantalla amb la fitxa de l'animal 
3- L’usuari prem el botó “MODIFICA” 
4- El sistema mostra una pantalla amb les dades de l’animal 
5- L’usuari modifica les dades i prem el botó “MODIFICA” 
6- El sistema valida que: 
 - Les dades siguin correctes i no hi hagi cap camp buit 
I torna a mostra la  pantalla amb el detall de l'animal 
7- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 5: Si les dades no són correctes, el sistema ho 
informa per pantalla  a l'usuari 

Post-Condicions Es modifica la fitxa de l'animal seleccionat 

 
 

Identificador 
 

CU-009 

Nom Baixa Fitxa Animal 

Prioritat Baixa 

Descripció Donar de baixa un animal al sistema 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-007 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem la fitxa de qualsevol dels animals que es 
mostren per pantalla 
2- El sistema mostra una pantalla amb la fitxa de l'animal 
3- L'usuari prem el botó “ELIMINA” 
4- El sistema informa a l'usuari si està segur d'eliminar 
l'animal 
5- L'usuari confirma 
6- El sistema dona de baixa a l'animal 
7- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 4: L'usuari prem “Cancel.lar” i es continua al punt 
2 del flux d'esdeveniments bàsic 

Post-Condicions L'animal donat de baixa deixa de persistir al sistema 
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Identificador 
 

CU-010 

Nom Consultar Animals donats d’alta 

Prioritat Mitja 

Descripció Consultar els animals que l’usuari ha donat d’alta al sistema 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002  

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó contextual situat a la part superior 
esquerra de la pantalla 
2- El sistema mostra el llistat d’opcions disponibles 
3- L’usuari prem l’opció “Els meus animals” 
2- El sistema mostra els animals que ha donat d’alta l’usuari 
3-Finaltiza el cas d'ús 

Fluxos alternatius NA 

Post-Condicions NA 

 

Identificador 
 

CU-011 

Nom Cercar Animals 

Prioritat Alta 

Descripció Cercar animals per diferents paràmetres 

Actors Usuari registrat al sistema 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó “Cerca avançada” 
2- El sistema mostra una pantalla amb diferents paràmetres 
de cerca 
3-L'usuari indica els paràmetres pels quals vol cercar i 
prem “APLICAR FILTRES” 
4- El sistema mostra els animals que coincideixen amb els 
paràmetres indicats 

Fluxos alternatius NA 

Post-Condicions NA 

 

Identificador 
 

CU-012 

Nom Contactar amb l’usuari gestor de l’animal 

Prioritat Alta 

Descripció Enviar un missatge a l’usuari “Administrador” d’un animal en 
concret 

Actors Usuari registrat al sistema 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002 
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Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem sobre qualsevol de les fitxes que es mostren 
per pantalla d’algun animal que ell no ha donat d’alta 
2- El sistema respon amb la fitxa de l'animal 
3- L’usuari prem el botó “CONTACTA” situat a la part inferior 
del centre de la pantalla 
4- El sistema respon amb una pantalla de “xat” 
5- L’usuari escriu algun missatge i prem el botó d’enviar 
missatges 
6- El sistema envia un missatge a l’usuari receptor d’aquest 
3-Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 5: L’usuari escriu un missatge sense cap contingut i 
el sistema informa que es necessari escriure un missatge 

Post-Condicions L’usuari emissor i receptor podran mantenir una conversa a 
través d’un xat en temps real 

 

Identificador 
 

CU-013 

Nom Afegir a Favorits 

Prioritat Mitja 

Descripció Afegir al llistat de favorits un animal 

Actors Usuari registrat al sistema 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver Accedit a la fitxa d’un animal que no ha 
donat d’alta 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó contextual amb forma de cor situat a 
part inferior dreta de la pantalla 
2- El sistema demana confirmació a l'usuari 
3- L'usuari accepta 
4- El sistema afegeix l'animal al llistat de favorits i respon 
amb la pantalla de “Favorits” 
5- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 3: L'usuari no accepta i es torna al punt inicial del 
flux d'esdeveniments bàsic 

Post-Condicions S'afegeix un nou animal al llistat de favorits de l'usuari 

 

Identificador 
 

CU-014 

Nom Consultar Favorits 

Prioritat Alta 

Descripció Consultar el llistat de favorits de l'usuari 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d’ús CU-002 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 1- L'usuari prem el botó contextual situat a la part superior 
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d'esdeveniments esquerra de la pantalla 
2-El sistema mostra el llistat d'opcions disponibles 
3- L’usuari prem l’opció “Els meus Favorits” 
4- El sistema mostra el llistat de Favorits de l’usuari 
3-Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius NA 

Post-Condicions NA 

 
 

Identificador 
 

CU-015 

Nom Eliminar de Favorits 

Prioritat Baixa 

Descripció Eliminar un animal del llistat de favorits 

Actors Usuari registrat al sistema 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-014 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari selecciona un animal del llistat de favorits 
2- L'usuari prem el botó “Elimina” 
3- El sistema demana confirmació a l'usuari 
4- L'usuari confirma 
5- El sistema elimina l'animal del llistat de favorits 
6- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius En el punt 4: L'usuari cancel.la l'operació i el sistema torna al 
punt inicial de flux d'esdeveniments bàsic 

Post-Condicions S'elimina un animal del llistat de favorits de l'usuari 

 

Identificador 
 

CU-016 

Nom Consultar Missatges 

Prioritat Mitjana 

Descripció Consultar els missatges que rep un usuari per part d’altres 
usuaris 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L'usuari ha d'haver executat el cas d'ús CU-002 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó contextual situat a la part esquerra 
de la pantalla 
2- El sistema mostra el llistat d'opcions disponibles 
3- L'usuari prem l’opció “Missatges” 
4- El sistema mostra un llistat amb els usuaris que en algun 
moment s’han posat en contacte 
5- L'usuari prem sobre algun dels “items” del llistat 
6- El sistema mostra un xat amb la conversa entre l’usuari 
emissor i el receptor 
7- Finalitza el cas d'ús 
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Fluxos alternatius NA 

Post-Condicions NA 

 

Identificador 
 

CU-017 

Nom Login amb Facebook 

Prioritat Baixa 

Descripció Iniciar sessió al sistema amb el compte de Facebook 

Actors Usuari anònim 

Pre-Condicions NA 

Iniciat per Usuari no registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari accedeix a l’app 
2- El sistema mostra la pantalla de “Login” 
3- L'usuari prem l’opció “Accedeix amb el teu compte de 
Facebook” 
4- El sistema mostra una pantalla de Facebook on s’indica que 
s’han d’introduir les credencials del compte de Facebook de 
l’usuari 
5- L’usuari introdueix les seves credencials i prem el botó per 
iniciar sessió 
4- El sistema mostra la pantalla principal iniciant sessió al 
sistema amb el compte de Facebook de l’usuari 
5- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius NA 

Post-Condicions NA 

 

Identificador 
 

CU-018 

Nom Consultar la web 

Prioritat Baixa 

Descripció Consultar al pàgina web de l’associació ump a través de 
l’app 

Actors Usuari registrat 

Pre-Condicions L’usuari ha d’haver executat el cas d’ús CU-002 

Iniciat per Usuari registrat al sistema 

Flux bàsic 
d'esdeveniments 

1- L'usuari prem el botó contextual situat a la part esquerra 
de la pantalla 
2- El sistema mostra el llistat d'opcions disponibles 
3- L'usuari prem l’opció “Sobre l’associació” 
4- El sistema mostra en el context de l’app la pàgina web de 
l’associació 
5- Finalitza el cas d'ús 

Fluxos alternatius NA 

Post-Condicions NA 
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3.3 Diagrama de base de dades 
 
Donat que al projecte s’ha triat com a back-end Firebase de Google i aquest servei és 
capaç de proveir una font de dades en temps real no s’han dissenyat entitats 
específiques de base de dades com es faria amb un sistema de bases de dades 
relacional. Es podria dir que la base de dades en temps real de Firebase es pot 
conceptualitzar com un arbre .JSON allotjat al núvol. 
 
S’adjunta un exemple de com ha quedat estructurat l’arbre .JSON de l’app: 
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3.4 Diagrama UML d’entitats i classes 
 
S’adjunta un esquema de les classes que s’han fet servir modelar les dades de 
l’aplicació. 
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3.5 Arquitectura 
 
Per dissenyar l’aplicació, s’ha fet servir el patró Model-Vista-Controlador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest patró de disseny de programari consisteix en els següents conceptes: 
 
Model: La capa de dades, responsable de gestionar la lògica de negoci i la xarxa de 
gestió o l'API de la base de dades. 
 
Vista: La capa d'interfície d'usuari, una visualització de les dades del Model. 
 
Controlador: La capa lògica, rep notificacions del comportament de l'usuari i actualitza 
el model segons sigui necessari. 
 
Una aplicació del MVC per Android seria la següent: 
 

 
 
 
A nivell de Back-End com s’ha comentat en altres apartats s’ha utilitzat Firebase. 
Aquest és un servei capaç de proveir-nos d'un Back-end en el núvol amb una font de 
dades en temps real i llibreries per accedir-hi des d'aplicacions web, iOS i Android. 
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Pel projecte, tenint en compte que es una app nativa Android, s’ha utilitzat el SDK per 
Android del que disposa Firebase. 
 

 
 
 
 

4. Implementació 
 
En aquest apartat es detalla com s’ha dut a terme la implementació del projecte i les 
decisions presses. 

 

4.1 Descripció d’eines, editors i API’S utilitzats 
 
Per la implementació del projecte, s’han fet servir les següents eines i editors: 
 
Eines:  
 
Android Studio 3.0.1: 
 
S’ha utilitzat l’IDE Android Studio per tal de desenvolupar tota l’aplicació en Android. 
Tanmateix, s’ha aprofitat el simulador virtual de dispositius que proporciona l’eina per 
executar les proves de l’aplicació a mesura que s’ha anat desenvolupant. 
 
Google Firebase: 
 
S’ha utilitzat Google Firebase per tal de gestionar tot el back-end de l’app. 
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S’han utilitzat les següents API’S pel desenvolupament: 

 
com.google.firebase.database: 
API per tal de connectar-se a la base de dades de Firebase Real-Time Database i 
poder fer operacions de consulta/escriptura 
 
com.google.firebase.auth: 
API que permet utilitzar el servei d’autenticació que ofereix Firebase per tal 
d’autenticar els usuaris que accedeixen a l’app. 
 
com.google.firebase.storage: 
S’ha utilitzat FirebaseStorage per emmagatzemar les imatges dels animals en un 
repositori. 
 
Picasso: 
API que permet carregar imatges en l’app d’una manera senzilla. 
 
com.facebook.android:facebook-android-sdk: 
API per integrar l’app amb Facebook, en concret s’ha fet server per autenticar-se a 
Firebase amb el compte de la xarxa social. 
 

 

4.2 Decisions preses 
 
En aquest apartat es detallen les decisions més importants respecte el disseny inicial 
que han afectat a la implementació del projecte. 

 

4.2.1 Ús de Google FireBase 

 
Pel fet que mai havia treballat amb Android i no tinc experiència en desenvolupar un 
servidor propi, vaig decidir fer ús de Google FireBase per tal d’abstraure’m el màxim 
possible de la gestió e implementació del Back-End i dedicar-me a la part d’Android.  
 
No obstant això, he hagut d’aprendre a fer servir aquesta eina per mitjà de manuals i 
llibres i també m’he hagut d’adaptar a utilitzar una base de dades NO-SQL. 
 
Es va valorar la possibilitat d’utilitzar Firestore, una base de dades més moderna que 
FireBase, però es va descartar la idea, ja que encara era una versió Beta. 
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4.2.2 Gestió d’Usuaris 

 
Inicialment vaig pensar en què només un usuari Administrador pugues afegir Animals a 
la base de dades i els usuaris registrats contactessin amb aquest Administrador per 
mitjà de la fitxa de l’animal. Però un cop em vaig posar a implementar, vaig pensar que 
seria més pràctic, tal com em va suggerir el consultor si cada usuari pogués afegir el 
seu animal, d’aquesta manera, cada usuari serà administrador dels seus animals, ja 
que si un usuari registrat dona d’alta l’animal, només ell el podrà eliminar de la base de 
dades i modificar la seva fitxa. 
 
Aquest canvi ha afectat també a la funcionalitat de contactar, ja que amb els canvis 
que he fet, no es contactarà amb l’associació, sinó que es contactarà amb l’usuari que 
ha donat d’alta l’animal per mitjà d’un xat, tanmateix, si un usuari ha donat d’alta un 
animal, no podrà contactar amb si mateix. 
 
Aquest canvi també serà útil per qualsevol soci de l’associació, ja que si un soci té un 
animal en adopció, el podrà donar d’alta a l’app i els altres usuaris podran veure 
l’animal i contactar amb l’usuari. 

 

4.2.3 Funcionalitat Contactar amb l’Associació 

 
En principi vaig pensar que un usuari accedís a la fitxa de l’animal i contactés per mitjà 
d’un missatge amb l’associació. Però amb el canvi que he implementat a la gestió dels 
usuaris, vaig pensar que seria més pràctic si un cop que l’usuari accedeix a la fitxa de 
l’animal, aquest pugui contactar amb l’usuari que l’ha donat d’alta per mitjà d’un xat en 
temps real. 
 
He decidit implementar aquest canvi, donat que en fer servir Firebase, que és una 
base de dades en temps real, és més àgil contactar amb l’usuari que ha donat d’alta 
l’animal per aquest mitjà. 
 
Crec que d’aquesta manera la meva app es diferencia una mica de les altres del 
mateix estil com Miwuki Pet Shelter/Center. 

 

4.2.4 Consultar la Web de l’Associació 

 
Vaig pensar que seria útil si els usuaris poguessin consultar la web de l’associació a 
través de l’app. Investigant vaig veure que existeix el widget d’Android WebView i 
mitjançant aquest widget els usuaris que es registrin a l’app, podran consultar la web 
de l’associació. 

 
Es va valorar l’opció que em va recomanar el consultor d’utilitzar chrometab per obrir la 
web a través de l’app, però vaig decidir mantenir el widget WebView ja que d’aquesta 
manera l’usuari “té” la sensació de que sempre està en el context de l’app a diferencia 
d’utilitzar chrometab. 
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4.2.5 Fitxa de l’Animal 

 
Amb els canvis a la funcionalitat de Contactar, es va decidir prescindir del camp que 
indicava l’estat de l’animal, donat que tots els animals que veu l’usuari quan accedeix 
estan en adopció.  
 
Quan usuari accedeix a l’app i es posi en contacte amb un usuari per mitjà de la fitxa 
d’animal, anirà xatejant amb l’usuari fins a arribar a un acord. Si arriben a un acord 
sobre l’adopció, l’usuari que ha donat d’alta l’animal l’eliminarà i d’aquesta manera ja 
no apareixerà a la pantalla principal. 
 
També es va decidir no guardar els Favorits en local i guardar-los en la base de dades 
de Firebase, ja que per tal d’arribar als objectius del projecte ha sigut més àgil 
d’aquesta manera. 
 

4.2.6 Gestionar Animals Usuari 

 
Es va decidir afegir una opció per poder llistar únicament els animals afegits per 
l’usuari en concret, per tal d’agilitzar el seu manteniment i la seva cerca. 
 

4.2.6 Codi Font Android 

 
A continuació s’inclouen alguns aspectes rellevants del codi font. 

 
GridRecyclerView: Classe de tercers que estén del widget d’Android RecyclerView 
proporcionat per l’API d’Android que permet mostrar llistes de dades en forma de 
quadrícules. El RecyclerView usa una classe ViewHolder que defineix com es mostra 
cada element de la llista, a més s’encarrega de lligar les dades de l’element de la llista 
amb la interfície gràfica. 
 
FireBaseRecyclerAdapter: Per tal d’utilitzar el widget RecyclerView s’ha de definir un 
Adaptador i un LayoutManager, un Adaptador s’encarrega de gestionar el model de 
dades i l’adapta a les entrades individuals del widget. Com Adaptador s’ha utilitzat el 
FireBaseRecyclerAdapter, donat que a la documentació de Firebase i a la xarxa hi 
havia força exemples de com fer-lo servir. L’Adaptador és assignat al widget 
RecyclerView per mitjà del mètode setAdapter del RecyclerView definit. 
 
 
A continuació s’adjunta el codi font corresponent a la classe ViewhHolder i a 
l’adaptador. 
 
 

public class AnimalViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder{ 

    View mView; 

 

 

    public AnimalViewHolder(View itemView) { 

        super(itemView); 

        mView = itemView; 

    } 

    public void setNom(String nom){ 

        TextView post_title = 
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mView.findViewById(R.id.post_title_txtview); 

        post_title.setText(nom); 

    } 

 

    public void setUrlPhoto(Context ctx, String urlPhoto){ 

        ImageView post_image = mView.findViewById(R.id.post_image); 

        Picasso.with(ctx).load(urlPhoto).into(post_image); 

    } 

 

} 

 
private void attachRecyclerViewAdapter(){ 

 

 

    FirebaseRecyclerAdapter<Animal, AnimalViewHolder> FBRA = new 

FirebaseRecyclerAdapter<Animal, AnimalViewHolder>( 

            Animal.class, 

            R.layout.card_items, 

            AnimalViewHolder.class, 

            mDatabase 

    ) { 

        @Override 

        protected void populateViewHolder(AnimalViewHolder viewHolder, 

Animal model, int position) { 

            final String post_key = 

getRef(position).getKey().toString(); 

 

            viewHolder.setNom(model.getNom()); 

 

            viewHolder.setUrlPhoto(getApplicationContext(), 

model.getUrlPhoto()); 

 

            viewHolder.mView.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(View view) { 

                    Intent singleActivity = new 

Intent(MainActivity.this, SingleAnimalActivity.class); 

                    singleActivity.putExtra("PostID", post_key); 

                    startActivity(singleActivity); 

                } 

            }); 

 

 

        } 

    }; 

    recyclerView.setAdapter(FBRA); 

 

 

} 

 
Com a LayoutManager, es fa servir el GridLayoutManager, s’utilitza aquest Layout per 
mostrar els elements en forma de llistat on cada ítem és un element de dos atributs. 
 
//initialize recyclerview  

private void initRecyclerView() { 

     

    recyclerView = findViewById(R.id.recyclerview); 

    recyclerView.setHasFixedSize(true); 

    recyclerView.setItemViewCacheSize(20); 

    recyclerView.setDrawingCacheEnabled(true); 
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recyclerView.setDrawingCacheQuality(View.DRAWING_CACHE_QUALITY_HIGH); 

    recyclerView.setLayoutManager(new 

GridLayoutManager(FavoritsActivity.this, 2)); 

 

} 

 

4.3 Estat del projecte 
 
En la planificació no es va  tenir en compte el temps d’aprenentatge tant d’Android com 
del back-end Firebase i això va fer perdre molt de temps consultant webs, llibres, 
exemples, etc.. Donat que no tenia cap coneixement d’aquestes tecnologies. 
 
Tot i això, considero que un cop finalitzat el projecte, el resultat és bastant complet, ja 
que es proporcionen les funcionalitats més importants que havia de tenir l’aplicació i ha 
quedat una app bastant robusta, atractiva visualment i usable. 
 
No obstant això, en un futur es podrien dur a terme les següents millores/ampliacions: 
 

- Incorporar validacions als EditText dels formularis per tal que els usuaris no 
puguin introduir caràcters no desitjats 

 
- Compartir la fitxa de l’animal per xarxes socials com facebook o per whatsapp 

 

- Implementar un xat que no sigui entre dos usuaris, si no que sigui un xat 
diferent per cada fitxa d’animal 
 

- Millorar la cerca avançada afegint més filtres i opcions 
 

- Integrar l’aplicació amb un sistema com paypal per poder implementar la 
funcionalitat de donacions 
 

- Automatitzar proves amb els fluxos més importants de l’aplicació per mitjà del 
framework Espresso 
 

Malgrat que encara quedarien moltes millores per implementar, considero que s’han 
assolit els objectius del projecte, per tant es dóna aquest per finalitzat amb dada 
10/01/2018. 
 

5. Proves 
 
En aquest apartat es detalla com s’han dut a terme les proves del projecte. 

 

5.2 Com es realitzaran les proves 
 
Les proves executades fins ara, s’han dut a terme mitjançant l’emulador d’Android 
Studio, tanmateix, algunes proves també s’han executat per mitjà d’un dispositiu físic 
model Aquaris U Plus que disposa d’una versió d’Android 6.0.1 
 
Queden descartades les proves unitàries, donat que aquest tipus de proves només es 
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poden executar en classes que no tenen dependències amb Android, tenint en compte 
això, les úniques proves unitàries que es podrien executar serien molt simples i no 
aportarien valor. 
 
Així doncs s’executaran el següent tipus de proves: 
 
Proves de Qualificació Funcionals: Amb els casos d’ús definits, s’extrauran casos 
de prova funcionals que cobreixin tant els fluxos bàsics d’esdeveniments com els 
fluxos alternatius definits en els casos d’ús especificats.  
 
Proves automatitzades de Regressió: S’utilitzarà el framework Espresso per 
automatitzar els testos UI i el servei TestLab de FireBase com a plataforma d’execució 
d’aquestes proves. D’aquesta manera es podrà disposar de proves de regressió que 
verifiquin que la UI de l’app continua funcionant correctament amb els canvis que 
s’implementin. 
 
Nota: Per qüestions de temps, no s’ha arribat a automatitzar les proves amb el fluxos 
més importants de l’aplicació utilitzant el framework Espresso. 
 
A continuació s’adjunta el PMP (Pla Mestre de Proves) de les proves de Qualificació 
Funcionals que s’han executat, indicant si la prova ha sigut Satisfactòria o no. 
 
Gestió d’Usuaris: 
 

Nom prova Descripció Resultat esperat Verificació 

TC_Login L’usuari fa Login a 
l’aplicació amb les seves 
credencials 

L’usuari accedeix 
a l’app 

OK 

TC_Login_error_usuari
_no_existeix 

L’usuari accedeix amb 
unes credencials de Login 
incorrectes  

El sistema 
informa de l’error 
a l’usuari 

OK 

TC_Login_error_camp
s_obligatoris 

L’usuari deixa sense 
emplenar alguns dels 
camps obligatoris 

El sistema 
informa de l’error 
a l’usuari 

OK 

TC_Logout L’usuari prem el botó de 
menú contextual i prem 
l’opció “Logout” 

El sistema respon 
amb la pantalla 
de Login i la 
sessió de l’usuari 
deixa de persistir 

OK 

TC_Registre L’usuari emplena el 
formulari de registre i 
prem el botó 
“REGISTRAT”  

El sistema 
informa a l’usuari 
que s’ha registrat 
correctament 

OK 

TC_Registre_error_ca
mps_obligatoris 

L’usuari es registra a l’app 
sense emplenar algun 
dels camps obligatoris 

El sistema 
informa de l’error 
a l’usuari 

OK 

TC_Registre_mida_mi
nima_password 

L’usuari emplena el 
formulari de registre 
indicant un password més 
petit de 6 caràcters 

El sistema 
informa de l’error 
a l’usuari 

OK 

TC_Recuperar_passwo
rd 

L’usuari accedeix a la 
pantalla per recuperar el 
password, indica el seu 
correu i prem el botó 

S’envien 
instruccions al 
correu indicat per 
l’usuari 

OK 
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“RESET PASSWORRD” 

TC_Recuperar_passwo
rd_error 

L’usuari accedeix a la 
pantalla per recuperar el 
password, no indica cap 
correu i prem el botó 
“RESET PASSWORRD” 

El sistema 
informa de l’error 
a l’usuari 

OK 

TC_Consultar_Perfil L’usuari prem el botó 
contextual situat a la part 
superior esquerra de la 
pantalla i a continuació 
prem “El meu perfil”  

El sistema mostra 
les dades de 
l’usuari 

OK 

TC_Modificar_perfil_n
om 

L’usuari accedeix al seu 
perfil i modifica el seu nom 

El sistema 
informa que el 
nom de l’usuari 
s’ha modificat 
correctament 

OK 

TC_Modificar_perfil_e
mail 

L’usuari accedeix al seu 
perfil i modifica el seu 
correu electrònic 

El sistema 
informa que s’han 
modificat les 
dades 
correctament i 
torna a la pantalla 
de Login 

OK 

TC_Modificar_perfil_pa
ssword 

L’usuari accedeix al seu 
perfil i modifica el seu 
password 

El sistema 
informa que s’han 
modificat les 
dades 
correctament i 
torna a la pantalla 
de Login 

OK 

TC_Modificar_perfil_n
om_error 

L’usuari accedeix al seu 
perfil i prem el botó per 
Modificar el nom sense 
informar cap valor camp 

El sistema 
informa de l’error 
a ‘usuari 

OK 

TC_Modificar_perfil_e
mail_error 

L’usuari accedeix al seu 
perfil i prem el botó per 
Modificar el email sense 
informar cap valor camp 

El sistema 
informa de l’error 
a ‘usuari 

OK 

TC_Modificar_perfil_pa
ssword_error 

L’usuari accedeix al seu 
perfil i prem el botó per 
Modificar el password 
sense informar cap valor 
al camp 

El sistema 
informa de l’error 
a ‘usuari 

OK 

TC_Baixa_usuari_confi
rmar 

L’usuari accedeix al menú 
situat a la part dreta de 
l’app, prem el botó per 
donar-se de baixa i 
posteriorment confirma 
que es vol donar de baixa 

El sistema 
informa que s’ha 
donat de baixa a 
l’usuari 
correctament i 
torna a la pantalla 
per fer Login 

OK 

TC_Baixa_usuari_canc
el.lar 

L’usuari accedeix al menú 
situat a la part dreta de 
l’app, prem el  botó per 
donar-se de baixa i al 

El sistema torna 
a la pantalla 
principal 

OK 
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missatge d’advertència 
prem el botó “Cancel.lar” 

 
 
 
 
 
Gestió d’Animals: 
 

Nom prova Descripció Resultat esperat Verificació 

TC_Consultar_fi
txa_animal 

L’usuari consulta la 
fitxa d’un dels animals 
que apareix a la 
pantalla principal 

El sistema mostra les dades 
de l’animal. Si l’usuari no 
l’ha donat d’alta, apareix el 
botó contextual per afegir-ho 
al llistat de Favorits i un botó 
per posar-se en contacte 
amb l’usuari que ha donat 
d’alta l’animal. Si l’animal 
l’ha donat d’alta el mateix 
usuari, apareix un botó per 
eliminar-lo del sistema i un 
altre botó per modificar les 
dades 

OK 

TC_Afegir_anim
al 

L’usuari accedeix al 
formulari per donar 
d’alta l’animal per 
mitjà del botó 
contextual situat a la 
part inferior dreta de 
la pantalla principal, 
emplena el formulari 
per donar d’alta un 
animal i prem el botó 
per donar-lo d’alta 

El sistema informa que s’ha 
donat d’alta correctament a 
l’animal i posteriorment 
respon amb la pantalla 
principal 

OK 

TC_Afegir_anim
al_error 

L’usuari accedeix al 
formulari per donar 
d’alta l’animal per 
mitjà del botó 
contextual de la 
pantalla principal, 
emplena el formulari 
per donar d’alta un 
animal i deixa sense 
informar algun camp 
obligatori i prem el 
botó per donar-lo 
d’alta 

El sistema informa de l’error 
a l’usuari 

OK 

TC_Modificar_a
nimal 

L’usuari accedeix al 
formulari per modificar 
la fitxa de l’animal per 
mitjà del botó 
“MODIFICA” que 
apareix a la fitxa 
d’algun dels animals 

El sistema informa que s’han 
modificat correctament les 
dades de l’animal i respon 
amb la pantalla principal 

OK 
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que ha donat d’alta, 
emplena el formulari 
amb les dades que 
vol modificar i prem el 
botó per Modificar les 
dades 

TC_Modificar_a
nimal_error 

L’usuari accedeix al 
formulari per modificar 
la fitxa de l’animal per 
mitjà del botó 
“MODIFICA” que 
apareix a la fitxa 
d’algun dels animals 
que ha donat d’alta, 
emplena el formulari 
amb les dades que 
vol modificar deixant 
alguna dada sense 
informar i prem el 
botó per Modificar les 
dades 

El sistema informa de l’error 
a l’usuari 

OK 

TC_Eliminar_ani
mal_cancel.lar 

L’usuari accedeix a la 
fitxa d’un animal que 
ha donat d’alta, prem 
el botó “ESBORRA” i 
al missatge 
d’advertència que 
apareix prem el botó 
“Cancel.lar” 

El sistema torna al flux 
d’esdeveniments bàsic 

OK 

TC_Eliminar_ani
mal_confirmar 

L’usuari accedeix a la 
fitxa d’un animal que 
ha donat d’alta, prem 
el botó “ESBORRA” i 
al missatge 
d’advertència que 
apareix prem el botó 
“Confirmar” 

El sistema informa a l’usuari 
que s’ha donat de baixa 
correctament a l’animal i 
torna a la pantalla principal 

OK 

TC_Consultar_a
nimals_usuari 

L’usuari prem el botó 
del menú contextual 
situat a la part 
superior esquerra i 
posteriorment prem 
l’opció “Els meus 
animals” 

El sistema mostra únicament 
els animals donats d’alta per 
l’usuari 

OK 

 
Cerca d’Animals: 
 

Nom prova Descripció Resultat esperat Verificació 

TC_Cercar_avançad
a 

A las pantalla principal, 
l’usuari clica sobre el botó 
”Cerca avançada” 

El sistema mostra 
el formulari de 
Cerca 

OK 

TC_Cercar_avançad
a_enrere 

L’usuari prem el botó per 
tornar enrere situat al menú 
de l’app 

El sistema torna a 
la pantalla 
principal 

OK 
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TC_Cerca_avançada
_aplicar_filtres 

L’usuari selecciona alguna 
de les opcions per les quals 
vol cercar com “Mida”, 
“Espècie” i “Gènere” i prem 
el botó “APLICAR 
FILTRES” 

El sistema mostra 
fitxes d’animals 
que coincideixen 
amb els 
paràmetres de 
cerca especificats. 

OK 

TC_Contactar_fitxa_
animal 

L’usuari accedeix a la fitxa 
d’un animal que no ha 
donat d’alta i prem el botó 
per contactar amb 
l’anunciant de l’animal 

Apareix un xat per 
poder comunicar-
se amb l’usuari 
que ha donat 
d’alta l’animal 

OK 

TC_Afegir_a_favorit
s 

L’usuari accedeix a la fitxa 
d’un animal que no ha 
donat d’alta i prem el botó 
contextual per afegir 
l’animal al llistat de favorits 

El sistema informa 
que s’ha afegit 
correctament 
l’animal al llistat de 
favorits de l’usuari 
i respon amb la 
pantalla de 
Favorits 

OK 

TC_Consultar_Favor
its 

L’usuari prem el botó del 
menú contextual situat a la 
part superior esquerra i 
posteriorment prem l’opció 
“Els meus Favorits” 

El sistema mostra 
el llistat de favorits 
de l’usuari 

OK 

TC_Eliminar_favorit
_confirmar 

L’usuari accedeix a la fitxa 
d’un animal del seu llistat de 
Favorits, prem el botó 
“ESBORRA” i al missatge 
d’advertència prem 
“Confirmar” 

El sistema notifica 
a l’usuari que s’ha 
eliminat l’animal 
del se llistat de 
Favorits i torna a 
la pantalla 
principal 

OK 

TC_Eliminar_favorit
_cancel.lar 

L’usuari accedeix a la fitxa 
d’un animal del seu llistat de 
Favorits, prem el botó 
“ESBORRA” i al missatge 
d’advertència prem 
“Cancel.lar” 

El sistema torna al 
flux 
d’esdeveniments 
bàsic i l’animal 
encara persisteix 
al llistat de 
Favorits de l’usuari 

OK 

TC_Contactar_usuar
i_gestor_de_animal 

L’usuari accedeix a la fitxa 
d’un animal que no ha 
donat d’alta, prem el botó 
per contactar amb 
l’anunciant de l’anima, 
escriu un missatge i prem el 
botó per enviar el missatge 
a l’usuari administrador de 
l’animal 

El missatge enviat 
apareix per la 
pantalla en forma 
de xat en temps 
real, si l’usuari 
receptor accedeix 
a l’app, veurà al 
seu llistat de 
missatges que ha 
rebut un missatge 
d’un usuari 

OK 

TC_Contactar_usuar
i_gestor_de_animal
_error 

L’usuari accedeix a la fitxa 
d’un animal que no ha 
donat d’alta, prem el botó 
per contactar amb 
l’anunciant de l’animal, i 
prem el botó per enviar un 

El sistema informa 
de l’error a l’usuari 

OK 
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missatge sense escriure 
cap contingut 

TC_Consultar_miss
atges 

En el menú contextual 
situat a la part superior 
esquerra de la pantalla, 
l’usuari prem l’opció “Els 
meus missatges” 

Apareix un llistat 
amb els usuaris 
que han enviat 
algun missatge o 
amb els que 
l’usuari ha 
mantingut alguna 
conversa 

OK 

TC_Accedir_detall_
missatge 

En el menú contextual, 
l’usuari prem l’opció “Els 
meus missatges”, i prem 
sobre algun dels usuaris 
que apareix al llistat 

Apareix la pantalla 
amb el xat que 
van mantenint els 
dos usuaris 

OK 

 
Integració: 
 

Nom prova Descripció Resultat 
esperat 

Verificació 

TC_Consultar_web_associacio En el menú 
contextual, 
l’usuari prem 
l’opció “Sobre 
l’associació” 

Es càrrega 
la pàgina 
web de 
l’associació 
en l’app 

OK 

TC_Consultar_web_Associació_enrere L’usuari prem 
el botó per tirar 
enrere situat al 
menú de l’app 

El sistema 
torna a la 
pàgina 
principal 

OK 

TC_Login_facebook En la pantalla 
inicial que 
apareix al obrir 
l’app, l’usuari 
escull l’opció 
d’accedir amb 
el compte de 
facebook i 
introdueix les 
seves 
credencials per 
fer Login 

L’usuari 
inicia sessió 
a l’aplicació 
amb el seu 
compte de 
facebook 

OK 

 
Resum de les proves: 
 

Mòdul Proves Proves passades 

Gestió d’Usuaris 18 18 

Gestió d’Animals 8 8 

Cerca d’Animals 12 12 

Integració 3 3 

Total 41 40 
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Els resultats de les proves indiquen que es tracta d’una aplicació bastant robusta i 
fiable. 

 

5.3 Prova unitària 
 
S’adjunta un exemple de prova unitària, en aquest cas es verifica que las Classe 
Usuari es crea correctament i que els Setters i Getters de la classe funcionen. 

 

 
 
 
 
 

6. Conclusió 
 
Realitzar aquest projecte ha sigut tot un repte, principalment perquè mai havia treballat 
amb tecnologia Android i potser vaig subestimar la seva corba d'aprenentatge, no 
obstant això, estic satisfet amb el resultat obtingut, ja que un dels principals motius per 
triar aquesta tecnologia era aprendre el seu ús i adquirir una bona base. 
 
Comentar que no només he tingut dificultats amb Android, sinó que el fet d'haver triat 
Firebase com a servei de back-end també em va suposar alguns problemes, donat 
que em vaig haver d'adaptar a treballar amb una base de dades No-SQL el que em va 
afegir més complicacions al projecte, tanmateix, el temps que li vaig dedicar a adaptar-
me a Firebase el podria haver perdut igualment en implementar un servidor propi amb 
tecnologies que ja coneixia. 
 
Ha estat una experiència difícil, donat que en alguns moments no sabia com avançar i 
estava totalment encallat, pel fet que desconeixia molts aspectes de la tecnologia i era 
difícil continuar endavant sense tenir una bona base. Android disposa de moltes 
llibreries, widgets, opcions... I això al començament pot espantar una mica. 
 
Tanmateix, crec que Android com a plataforma de desenvolupament té molt de futur al 
davant i el fet d'haver realitzat el projecte usant aquesta tecnologia m'ajudarà en la 
meva carrera professional, ja que m'ha servit per adquirir una bona base que em 
servirà per futurs projectes amb aquesta tecnologia. 
 
En conclusió, considero que l'aplicació lliurada és funcional, usable i atractiva, la qual 
cosa era un dels objectius d'aquest projecte, tot i que encara té un ample de millora 
gran. 
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8. Glossari 
 
Aquest apartat inclou un glossari amb les paraules clau que s’han fet servir al llarg de 
la memòria: 
 

- app: Aplicació per dispositius mòbils. 
 

- ump: Associació d’animals Un Munt de Petjades 
 

- UML: (Unified Model Language), és un llenguatge gràfic per modelar sistemes. 
 

- JSON: (Javascript Object Notation), és un format de text lleuger per l’intercanvi 
de dades. 

 
- Framework: En català (Marc de treball), proporciona funcionalitats per facilitar 

el desenvolupament. 
 

- Widget: Element de la interfície gràfica de l’app Android. 
 

- Login: Iniciar sessió al sistema. 
 

- Logout: Tancar la sessió al sistema. 
 

- Back-End: Capa d’accés a les dades. 
 

- API: (Application Programming Interface) és una interfície que especifica com 
diferents components de programes informàtics haurien d'interaccionar. 

 
- Cas de prova: Es un conjunt de condicions o variables, valors, precondicions, 

resultats esperats i postcondicions, sota les que un enginyer de proves (tester) 
determina si una aplicació o un sistema de software està funcionant 
correctament o no. 

 
- IDE: És l'acrònim anglès per a denominar un entorn integrat de 

desenvolupament. 
 

- NoSQL: (Not only SQL): Proporciona un mecanisme per emmagatzemar i 
recuperar dades que es modela mitjançant relacions tabulars diferents a les 
utilitzades en les bases de dades relacionals.  
 

- Android: És un conjunt de programari per a telèfons mòbils que inclou un 
sistema operatiu, programari intermediari i aplicacions.  
 


