
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PieceWorkClass: Gamificació per a Cicles 
Formatius 
 
 
Nom Estudiant: Ferran Mas Doménech 
Màster Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils 
 
Nom Consultor/a: Francesc D’Assís Giralt Queralt 
Professor/a responsable de l’assignatura: Carles Garrigues Olivella 
 
6 de juny de 2018 



i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



ii   

  FITXA DEL TREBALL FINAL 
 

Títol del treball: PieceWorkClass: Gamificació per a Cicles 
Formatius 

Nom de l’autor: Ferran Mas Doménech 

Nom del consultor/a: Francesc D’Assís Giralt Queralt 

Nom del PRA: Carles Garrigues Olivella 

Data de lliurament (mm/aaaa): 06/2018 

Titulació o programa: Màster Universitari en Desenvolupament 
d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau 

Gamificació 
Aplicació Multiplataforma 

Cicles Formatius 
Gestió d’aula 

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

PieceWorkClass és una aplicació multiplataforma per a la gamificació docent 
centrada en alumnat de cicles formatius. 
L’alumnat de formació professional requereix un extra de motivació,  
responsabilitat i ser conscient que en breu s’ha d’incorporar al mercat laboral. 
L’aplicació que es desenvolupa en aquest treball permet gestionar grups 
d’alumnes, i incorporar el component econòmic a l’avaluació. Simulant que la 
feina feta a classe implica ser recompensat o penalitzat econòmicament. Es 
poden obtenir diners per actituds positives i feina ben feta o bé certes actituds 
poden ser penalitzades econòmicament. 
L’alumnat pot matricular-se en assignatures i conèixer el status econòmic dins 
l’aula i conèixer els ingressos o penalitzacions que ha fet el professor i el motiu 
d’aquests. 
El projecte es desenvolupa en el framework Ionic, fent servir Firebase com a 
backend. 
El resultat és l’aplicació PieceWorkClass per a plataforma Android, iOS i web. 
 

  Abstract (in English, 250 words or less):  
 

PieceWorkClass is a multiplatform application for school gamification aimed at 
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vocational training. 
Vocational training students require extra motivation, job responsibility and to 
be fully aware that in short they will be getting a job. 
The application developed in this project allows to manage student groups and 
to change the evaluation process by incorporating economics. This is done 
simulating the use of money to mark the school tasks and to appraise their 
attitudes. Money can be earned by having a good behavior and work, or it can 
be lost when having a bad attitude. 
Students can join using the app to a group, this way they can see their 
economic status in the class, check their balance and know the reason for the 
money transactions the teacher has made. 
This project is developed using the Ionic Framework and the backend is 
supported by Firebase. 
The result is the PieceWorkClass application, which can be used in Android, 
iOS and web platforms. 
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2 Introducció 
Aquest capítol aborda el pla de treball del treball final de màster. Es correspon 
amb la fase de planificació. 
En els següents apartats es presenta la proposta de treball i els seus objectius, 
així com les funcionalitats desitjables i la planificació del treball a desenvolupar. 

2.1 Context i justificació del Treball 

La docència és una tasca dura en la que el professor intenta amb tots els 
recursos al seu abast ensenyar els seus alumnes. 
El sistema educatiu que tenim abasta totes les edats. Des del punt de vista 
d’educació reglada, comença per infantil, primària, secundària obligatòria, post-
obligatòria (batxillerat, cicles formatius, etc.) i arriba fins a l’educació superior. 
Resulta evident que les necessitats de l’alumnat i les dificultats en les que es 
topa el docent en cadascuna d’aquestes etapes poden ser molt variades. 
Les dificultats que motiven aquest treball es centren en l’etapa educativa post-
obligatòria. Concretament està enfocat a alumnes que realitzen un cicle 
formatiu i que majoritàriament es troben en la franja de entre 16 i 20 anys. 
L’alumnat objectiu del treball, comença una etapa no obligatòria d’educació. A 
pesar d’això, existeix certa desmotivació en l’alumnat. L’edat és un factor que 
ocasiona en alguns casos que aquest alumnat no sàpiga ben bé si és la rama 
laboral a la que vol dedicar-se laboralment en un futur, no està segur si li 
agrada el que estudia o inclús es troba realitzant els estudis perquè els pares 
creuen que és el que ha de fer i no per elecció pròpia. 
El procés d’aprenentatge en el context d’aquest treball és un acte principalment 
intencional, cal per tant que l’alumnat estiga en una disposició favorable a 
aprendre i requereix també un esforç per la seua part. 

2.1.1 Context	de	l’autor	

L’autor del treball final de màster treballa com a professor de cicles formatius 
de la família d’Informàtica a l’IES l’Estació d’Ontinyent (València). 
Aquest és un centre educatiu amb un caràcter molt dinàmic i innovador. El 
centre participa en projectes d’innovació, i bona part del professorat es troba 
formant-se sobre metodologies actives i innovadores, aprenentatge basat en 
projectes i gamificació. 

2.1.2 Justificació	

Tant la participació en projectes i la formació en altres metodologies tenen com 
a objectiu millorar l’aprenentatge de l’alumnat. I això es pot aconseguir fent que 
l’alumnat estigui més motivat i s’enganxi a l’assignatura. 
Un dels objectius de la formació professional és la inserció laboral de l’alumnat. 
La gamificació en aquest context anirà encaminada a apropar els alumnes a la 
realitat de l’empresa. 
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El treball es centra en l’elaboració d’una aplicació que facilite la incorporació 
d’aquestes metodologies actives i per tant que ajude a millorar la motivació 
tenint en compte el següent: 
El professorat necessita disposar de ferramentes que l’ajuden a la gestió de 
l’aula (per exemple gestió de grups de treball o facilitar el seguiment i 
avaluació) i que incloguen elements de motivació. 
L’alumne requereix algun sistema de recompenses que millore la motivació per 
realitzar les tasques (gamificació) i que li proporcione feedback immediat sobre 
el seu progrés. 
L’entorn de gestió d’aula ha d’estar centrat en l’alumnat de cicles formatius. 

2.1.3 Com	es	resol	el	problema	de	moment?	

Actualment hi ha diverses aproximacions de gestió de grups d’alumnat, algunes 
són com un quadern del professor (gestió més tradicional de grups i 
qualificacions), altres incorporen elements de gamificació (nivells, rànquings o 
puntuacions) i també ferramentes útils per a la gestió de grups (creació de 
subgrups per treballar col·laborativament). Els entorns que més s’aproximen al 
problema a resoldre són ClassDojo i Classcraft. 

2.1.3.1 ClassDojo	
La ferramenta ClassDojo [1] permet gestionar el grup d’alumnes (classe), donar 
puntuacions positives i negatives i facilita la connexió i compartir la informació 
entre alumnes, pares i mares i estudiants. 

 
Figura 1 Creació de grups en ClassDojo1 

ClassDojo està molt orientat per a educació primària, s’aprecia en el disseny i 
també per les utilitats d’informació i comunicació amb les famílies. 

2.1.3.2 Classcraft	
Classcraft [2] és un entorn de gamificació per a l’aula que té l’aparença d’un 
videojoc de rol, l’alumnat objectiu seria de secundària. 
 

                                            
1 Imatge de http://www.classdojo.com/ 
2 By Peter Kemp / Paul Smith - Adapted from Paul Smith's work at wikipedia, 
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Figura 2 Vista dels punts d'un personatge en Classcraft 

L’alumnat pot guanyar punts d’experiència o salut quan realitzen tasques o 
comportaments adequats (que defineix el creador del curs) o poden ser 
penalitzats per comportaments no desitjables. 
Permet també la creació de grups de treball i porta altres ferramentes 
interessants per captar l’atenció de la classe com “events aleatoris”. 

2.1.3.3 Aportació	
La idea consisteix en crear una aplicació de gestió de grups que permeta 
aplicar gamificació centrada en l’alumnat de cicles formatius. 
Aquesta aplicació ha d’incloure elements de puntuació o recompenses similars 
als que incorpora Classcraft o Classdojo però en comptes d’usar temàtica 
“monstres” o “personatges èpics” que tinga una temàtica més pròxima a 
l’empresa. 
L’aplicació facilita que el professor puga plantejar activitats a l’aula amb els rols 
de treballadors, empresaris, encarregats o grups de treball. D’altra banda amb 
aquesta gamificació també fa conscient a l’alumne del valor de les seues hores 
de treball i les dels seus companys. Aprendrà a valorar la eficiència. 
Caldrà per tant fer sentir a l’alumne que es troba treballant en una empresa i 
apareixen responsabilitats, organització de tasques, treball en equip, normes, 
salaris i despeses. 

2.2 Objectius del Treball 

L’objectiu a grans trets és desenvolupar (analitzar, dissenyar i implementar) un 
entorn de gestió gamificada d’aula orientat a cicles formatius. El punt 
diferenciador és incorporar els diners com a sistema de recompensa pel seu 
treball i actitud. 
Els requisits funcionals de l’aplicació són: 

• Permetre la inscripció de professors i creació d’aules virtuals. 

• Permetre la inscripció d’estudiants en classes o grups. 

• Associar un moneder virtual a cada alumne (que farà el paper de 
sistema de puntuacions) 
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• Permetre que el professor puga recompensar o penalitzar actituds i 
tasques docents a través del moneder virtual. 

El requisits no funcionals són: 

• Aplicació en línia. 

• Sincronització de canvis d’estat. 

• Disponibilitat multiplataforma. 

• Interfície senzilla i intuïtiva. 

• Facilitar en l’entorn l’adaptació a futurs canvis. Com incorporació de 
ferramentes d’aula a la plataforma (alumne a l’atzar, temporitzadors, 
etc) o una vegada provat el producte en un curs realitzar adaptacions 
i millores. 

• Temps d’entrega:  
o Disseny: 4 d’abril de 2018 
o Implementació: 16 de maig de 2018 
o Memòria: 6 de juny de 2018 

2.3 Enfocament i mètode seguit 

2.3.1 Estratègia	de	desenvolupament	

2.3.1.1 Entorn	de	desenvolupament	
El producte a desenvolupar està pensat per usar-se principalment en el centre 
educatiu, per a que tant alumnes com professors puguen accedir a la 
plataforma des dels seus dispositius (ja siguen mòbils iOS o Android, 
ordinadors d’escriptori a classe, portàtils, etc). 
Cal facilitar l’accés a l’entorn des de més d’una plataforma, aleshores és 
convenient escollir un entorn de desenvolupament multiplataforma per 
minimitzar els esforços de desenvolupament. 
S’ha escollit Ionic com a entorn de desenvolupament per facilitar el 
desplegament en més d’una plataforma destí incloent accés via web i 
minimitzar l’esforç que implicaria desenvolupar aplicacions natives per a 
diferents plataformes mòbils. 

2.3.1.2 Estratègia	de	creació	o	adaptació	
El programari analitzat en l’apartat 2.1.3, són solucions de codi font tancat. S’ha 
cercat en Sourceforge per projectes de codi font obert similars, no havent trobat 
cap opció per poder adaptar a les necessitats del projecte. 
L’estratègia consisteix en desenvolupar un nou producte, per la impossibilitat 
citada anteriorment d’aprofitar altres desenvolupaments previs i d’altra banda 
per la flexibilitat per realitzar futures revisions, incorporació de millores i 
adaptacions del producte donada la idiosincràsia dinàmica i innovadora del 
centre. 
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2.3.2 Mètode	de	desenvolupament	

El tipus de desenvolupament que millor s’adaptaria al producte a desenvolupar 
és el prototipat evolutiu. 
Aquest prototipat és adequat ja que es tracta d’un producte sobre el que l’autor 
no té experiència en el seu desenvolupament, també existeix un desig 
d’incloure moltes funcionalitats que excedeixen el temps del projecte i que 
convindria provar i rectificar moltes vegades amb alumnes i companys per 
trobar què funciona bé de l’aplicació i que no agrada. L’objectiu que es 
persegueix és la motivació de l’alumnat, aquesta part psicològica és difícil de 
planificar i convindria rebre molt de feedback de l’usuari. 
Però atenent als requisits no funcionals, necessaris per a les entregues parcials 
del treball final de màster, el mètode que millor s’adapta és el 
desenvolupament en cascada (o “waterfall”). Ja que té unes fases 
seqüencials més ben definides i se li dona més èmfasi a la planificació i dates 
d’entrega. 
 

 
Figura 3 Fases del model de desenvolupament en cascada2 

 
Donat el caràcter del treball i que hi haurà correcció de les PACs que 
corresponen a les primeres fases, el mètode serà la variant de cascada amb 
retroalimentació. 

2.4 Planificació del Treball 

2.4.1 Recursos	

• Maquinari: 
o MacBook Pro (Mid 2014). Equip per al desenvolupament i per a 

proves en emuladors i navegadors. 

                                            
2 By Peter Kemp / Paul Smith - Adapted from Paul Smith's work at wikipedia, 
CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10633070 
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Figura 4 Característiques de l'ordinador de desenvolupament 
o Samsung S8, telèfon mòbil Android per a proves sobre dispositiu 

real. 

• Programari: 
o Ionic framework [3] 
o Firebase per al backend [4] 
o Webstorm IDE 
o Control de versions: GitLab i SourceTree. 
o Ganttner per a la creació de diagrames de Gantt. 
o Draw.io per a la creació del diagrama de la base de dades. 
o Photoshop per a la creació de la icona i la pantalla de presentació 

de l’aplicació. 
o Axure per a prototipat, arbre de navegació i diagrama de casos 

d’ús. 
o Paquet ofimàtic Microsoft Office pera a la realització de la 

documentació. 
o Android Studio (AVD i SDK) per a proves en dispositiu virtual i 

generació de l’APK. 
o XCode per a proves en emulador en plataforma iOS. 
o Navegador Google Chrome. 

• Personals: 
o Ferran Mas, desenvolupador independent. 
o Francesc D’Assís Giralt Queralt, professor consultor 

2.4.2 Planificació	temporal	

Requisits d’entregues: 

• PAC1: Pla de treball 
o 21/02/2018 al 14/03/2018 

• PAC2: Disseny 
o 15/03/2018 al 04/04/2018 

• PAC3: Implementació 
o 05/04/2018 al 16/05/2018 

• PAC4: Lliurament final 
o 17/05/2018 al 06/06/2018 
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Una aproximació de la dedicació de treball són 2 hores els dies laborables i 4 
hores els caps de setmana. 
 

 
Figura 5 Planificació de tasques 

 

 
Figura 6 Detall de la planificació 

 

2.5 Breu sumari de productes obtinguts 

Els entregables finals són els següents: 

• Memòria 

• Codi font i bases de dades de prova 

• Versió empaquetada de l’aplicació 

• Manual d’usuari 

• Vídeo presentació projecte 

• Vídeo demostració de l’aplicació 
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• Arxiu presentació 

2.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

En aquest primer capítol s’ha abordat la primera fase del projecte que 
consisteix en l’elecció del projecte, l’anàlisi dels requeriments i la planificació 
per al seu desenvolupament. 
És un capítol que requerirà revisions al llarg del TFM però obliga a una primera 
reflexió i establir uns objectius. 
Els capítols següents completaran la descripció del projecte: 

• Disseny 
o En el aquest capítol s’investigaran els usuaris, per definir els 

perfils, escenaris d’ús, fluxos d’interacció en el sistema i finalment 
es proposa un prototip. 

• Implementació 
o Conté la descripció i justificació del procés d’implementació, 

diagrames, les decisions d’implementació, entorns de treball, 
llibreries, aplicacions de tercers utilitzades per la codificació i 
funcionament de l’aplicació final. 

• Proves 
o Una vegada implementada la primera versió es definiran una 

sèrie de proves per veure el correcte funcionament de l’aplicació i 
si s’han assolit els requisits plantejats en aquest capítol. 

• Conclusions 
o Conclusions sobre el TFM, el procés de desenvolupament del 

projecte i les observacions sobre les proves del producte final. 
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3 Disseny 
En el aquest capítol s’investigaran els usuaris, per definir els perfils, escenaris 
d’ús, fluxos d’interacció en el sistema i finalment es proposa un prototip. 

3.1 Usuaris i context d’ús 

3.1.1 Anàlisi	

Els principals actors de l’entorn són dos: els docents i l’alumnat. 
I d’aquests dos, és el docent qui pot decidir-se a utilitzar aquesta aplicació amb 
els seus grups d’alumnes i per tant fomentar l’ús entre el seu ells. 
El docent és l’usuari focal, i serà el punt de partida de la recollida de requisits 
per tal d’ajudar-lo en la seua tasca (de gamificació) docent. 
En segon lloc caldrà considerar l’altre usuari important en l’entorn que són els 
estudiants (usuari secundari). 
Cal tenir en compte que el promotor de l’aplicació és docent i coincideix en la 
persona que es troba realitzant el treball final de màster. El promotor ha 
realitzat diverses entrevistes informals amb companys de feina, en la que els 
ha plantejat la idea general i ha arreplegat idees sobre la forma de plantejar 
l’aplicació. Aquests companys són els futurs “early adopters” de l’aplicació i qui 
ha de validar els primers prototips. 
Altres aspectes de l’anàlisi: 

• Àmbit de difusió (inicial) el propi centre educatiu. 

• A utilitzar per professorat de cicles formatius acostumat a incorporar 
noves metodologies didàctiques. 

• Temps de vida del producte és llarg, i interessaria actualitzacions de 
funcionalitats cada curs. 

• No hi ha guia d’estil requerida pel client, empresa o institució. 
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3.1.2 Modelització	dels	usuaris	
 
Fitxa 1 – Promotor 

 

Nom: Ferran 
Edat: 38 

Professió: Professor de cicles formatius 
d’Informàtica 

Estat civil: Casat (sense fills) 
Localitat: Ontinyent (treball i residència) 

Relació amb el 
producte: 

Usuari focal i promotor. 

Descripció de la persona: 
Ferran és professor de cicles formatius d’Informàtica a Ontinyent. 
Es preocupa per que els alumnes estiguin motivats i actius a les seues classes. 
Els últims cursos ha estat provant nous mètodes pedagògics. 

Descripció de l’escenari: 
Ferran ha proposat juntament amb uns companys, un projecte d’investigació i 
innovació educativa. Bàsicament es centra en apropar a l’alumnat a la forma de 
treballar de l’empresa o de l’autònom. 
Ja estan realitzant tasques pràctiques d’instal·lacions de xarxa, reparacions 
d’equips, etc. Que es realitzen en diversos espais del centre educatiu. 
Amb l’aplicació Ferran organitza els grups i les assignacions de tasques, de 
forma que sap en tot moment quines persones estan assignades a la realització 
d’una tasca determinada. 
També pot valorar in situ des del seu mòbil el treball que s’està fent, tant 
individualment com el grup. 
Ferran està convençut que aquesta aproximació pot ser motivadora i millora els 
resultats d’aprenentatge. Està provant l’aplicació per ajustar-la i deixar-la 
disponible per que la resta de companys puguen utilitzar-la en les seues 
classes. 
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Fitxa 2 – Usuari Focal 

 

Nom: Juan 
Edat: 43 

Professió: Professor de cicles formatius 
Estat civil: Casat (amb 2 fills) 

Localitat: Oliva (València) 
Relació amb el 

producte: 
Usuari focal. 

Descripció de la persona: 
Juan viu a un poble d’uns 25.000 habitants on també treballa com a professor 
de cicles formatius d’electricitat. 
Li agraden les noves tecnologies i és una professional que fa tot el possible per 
què els seus alumnes vagen amb ganes i il·lusionats a classe. 
Disposa de telèfon mòbil Android i portàtil que habitualment utilitza per impartir 
classes i prendre nota del seguiment dels alumnes. 

Descripció de l’escenari: 
És un dimarts a les 12:00 i té dues hores de classe de taller. Allí no disposa 
d’ordinador però té el seu mòbil. 
Ha plantejat una sèrie d’activitats en grups de 4 i vol avaluar-les sobre el 
terreny. Vol poder entrar en la seua aplicació de gestió de l’aula i prendre nota 
de les actituds i treball dels alumnes. 
Juan ha indicat prèviament els seus alumnes quin valor econòmic tindrà la feina 
una vegada feta i per tant vol fer el pagament a la cartera virtual de cada 
alumne a mesura que vagen acabant. 
Al final de trimestre les recompenses assignades en l’aplicació li serveixen per 
qualificar el treball pràctic dels alumnes i posar la nota de l’avaluació. 
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Fitxa 3 – Usuari Secundari 

 

Nom: Àngel 
Edat: 18 

Professió: Estudiant de Cicles Formatius 
Estat civil: Solter (viu amb els pares) 

Localitat: Pego (Alacant) 
Relació amb el 

producte: 
Usuari secundari. 

Descripció de la persona: 
Àngel és un estudiant de 1r de cicle formatiu d’electricitat, es desplaça tots els 
matins de Pego a Oliva per assistir a classe. 
Quan estudiava l’ESO tenia uns resultats regulars i li costava estudiar i  
concentrar-se en les tasques més conceptuals. Va decidir estudiar electricitat ja 
que li agradaria treballar fent instal·lacions domèstiques o reparant aparells 
elèctrics. 
Àngel estudia i fa la feina però té facilitat per desmotivar-se quan no veu la 
utilitat pràctica d’explicacions i treballs. Per això fa entregues ajustant-se al 
mínim i no esforçant-se en fer les coses millor. 

Descripció de l’escenari: 
Àngel es troba al taller, li han plantejat una sèrie d’activitats pràctiques. El 
professor ha indicat que realitzarà un pagament al moneder virtual dels 
alumnes quan acaben. 
Per cada activitat completada rep una recompensa “econòmica” del professor. 
Àngel està animat fent feina i vol veure com la seua cartera creix. Entra a 
l’aplicació i veu la recompensa per les seues tasques i el rànquing entre els 
companys. 
Últimament ha començat a rivalitzar amb alguns companys per veure qui 
aconsegueix més diners i està realitzant treballs de molt bona qualitat. 

 

3.2 Disseny conceptual 

En l’apartat 3.1, s’han definit 3 escenaris d’ús associats a 2 tipus d’usuaris, 
docent i alumne. De l’estudi d’aquests usuaris s’ha elaborat l’arbre de 
navegació que es mostra a la Figura 7. 
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Figura 7 Arbre de navegació 
 

3.3 Prototipat 

En aquesta secció es presenta una representació d’algunes de les pantalles de 
l’aplicació que permetrà avaluar amb els membres de l’equip i els usuaris 
l’organització i qüestions no tingudes anteriorment en compte. 
La primera pantalla a la que tindrà accés l’usuari, tant professor com alumne 
serà la d’accés al sistema. En cas de tenir un usuari en el sistema podrà 
accedir. També s’ofereix la possibilitat de crear un nou usuari al sistema de 
tipus alumne o professor. 
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Figura 8 Pantalla d'accés al sistema 

 
Una vegada en el sistema en cas de ser alumne es mostraria la pantalla 
d’aules o classes on està matriculat l’alumne, que pot observar-se en la Figura 
8. 
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Figura 9 Pantalla aules, vista alumne 

 
Quan s’accedeix a una aula, apareixerà el rànquing de puntuacions de l’aula. 
Com es mostra en la Figura 10 Rànquing d'aula. 
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Figura 10 Rànquing d'aula 

 
 
Des d’aquest rànquing el professor pot punxar sobre el nom d’un alumne per 
consultar o modificar les dades de perfil de l’alumne i veuria una pantalla com 
la de la Figura 11. En cas de punxar sobre la quantitat d’euros podria 
recompensar o penalitzar l’alumne des d’una pantalla com la de la Figura 14. 
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Figura 11 Pantalla perfil d'alumne 
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Figura 12 Pantalla principal professor 

 
El perfil d’usuari professor disposa de la possibilitat de crear aules, ajustar 
preferències de l’aplicació i anar a les utilitats d’aula. Això està representat per 
una pantalla amb pestanyes com la que es mostra a la Figura 12 Pantalla 
principal professor. 
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Figura 13 Eines professor 

 
La pantalla Figura 13, ha de permetre utilitzar utilitats com temporitzador o 
selecció aleatòria d’estudiant, però el més important d’aquesta pantalla es 
deixar oberta la possibilitat d’incorporar futures utilitats d’aula. 
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Figura 14 Pantalla de recompensa o penalització 

 
Les recompenses o penalitzacions econòmiques, com es veu en la Figura 14, 
són motivades i tenen una quantitat d’euros associada, els motius i quantitats 
de recompensa o penalització poden afegir-se a l’aplicació. 

3.4 Avaluació 

El procés de disseny centrat en l’usuari és un procés iteratiu, cal anar avaluant 
els dissenys i corregint els errors de manera iterativa. 
S’opta per un passeig cognitiu per a la validació del disseny. 
Les tasques representatives a partir dels escenaris definits són: 

• Professor 
o Donar-se d’alta com a professor en l’aplicació 
o Crear una aula virtual 
o Indicar als alumnes 

§ Registre d’alumne 
§ Inscripció en l’aula 
§ Consultar el rànquing 

o Recompensar i penalitzar diversos alumnes. 
o Consultar el rànquing 
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A partir de les pantalles del prototip proporcionades a alguns professors i 
alumnes han d’anotar les accions que creuen que haurien de fer per realitzar 
les tasques. 
Després els participants en grup poden comentar les qüestions que poden 
presentar problemes. 

3.5 Disseny tècnic 

3.5.1 Definició	de	casos	d’ús	

A continuació es passa a modelar les interaccions que fan el professors i els 
alumnes amb l’aplicació. 

 
Figura 15 Diagrama de casos d'ús 

 
En la Figura 15 Diagrama de casos d'ús, permet identificar els 2 actors del 
sistema i els seus casos d’ús. 
Les següents taules recullen els principals casos d’ús de l’aplicació.  
 

Cas d’ús Login 
Descripció Inici de sessió d’un usuari en el sistema 

Actor Professor i alumne 
Precondicions L’usuari no té iniciada la sessió 
Flux principal 1. Introducció de les dades d’inici de sessió i fer clic al 

botó de “login” per autenticar-se al sistema. 
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2. El sistema porta a l’usuari a la pantalla principal 
d’alumne o professor segons el tipus d’usuari. 

Flux alternatiu Si les dades d’inici de sessió són incorrectes: 
1. Mostrar missatge d’error i oferir la possibilitat de donar-

se d’alta al sistema. 
En cas de no tenir usuari: 

2. Accedir a l’opció de “registre” per crear un nou compte 
en el sistema. 

Postcondicions L’usuari s’ha autenticat correctament 
 

Cas d’ús Registre 
Descripció Donar d’alta un usuari en el sistema 

Actor Professor i alumne 
Precondicions No estar donat d’alta al sistema 
Flux principal 1. L’usuari proporciona el seu correu electrònic i 

contrasenya 
2. L’usuari indica si vol un perfil de professor o 

d’estudiant. 
Flux alternatiu 1. Si l’usuari ja es troba registrat s’informa de l’error. 

 
Postcondicions Es registra l’usuari i ja pot accedir al sistema. 
 

Cas d’ús Consultar rànquing 
Descripció Consulta el llistat de participants i quantitats de diners d’una 

aula. 
Actor Professor i alumne 

Precondicions L’usuari ha iniciat sessió i es troba en pantalla de selecció 
d’aula. 

Flux principal 1. S’escull una aula. 
2. Es mostra el llistat de participants en l’aula ordenats pel 

moneder virtual de cada alumne. 
Flux alternatiu  

Postcondicions Es mostra el rànquing de classe. 
 

Cas d’ús Unir-se a aula 
Descripció Permet inscriure’s en una aula virtual 

Actor Alumne 
Precondicions L’usuari ha iniciat sessió 
Flux principal 1. Introdueix el codi d’inscripció d’aula proporcionat pel 

professor. 
 

Flux alternatiu En cas de no existir el codi d’aula es mostra l’error. 
 

Postcondicions L’alumne s’ha inscrit en una determinada aula. 
 

Cas d’ús Consultar detalls alumne 
Descripció Mostra els detalls del perfil d’alumne i els moviments del 

moneder virtual. 
Actor Professor i alumne 
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Precondicions L’usuari ha iniciat sessió.  
Flux principal 1. El professor selecciona un alumne de la seua aula o 

l’alumne es selecciona a ell mateix. 
2. Es mostren les dades disponibles en el sistema de 

l’alumne. 
 

Flux alternatiu  
Postcondicions Es mostren les dades de l’alumne 
 

Cas d’ús Crear aula 
Descripció Permet crear una aula virtual al professor 

Actor Professor 
Precondicions L’usuari ha iniciat sessió i és de tipus professor 
Flux principal 1. L’usuari introdueix el nom de l’aula 

 
Flux alternatiu  

Postcondicions Es crea l’aula on es poden inscriure alumnes 
 

Cas d’ús Avaluar alumne 
Descripció Permet recompensar o penalitzar a l’alumne amb diners 

Actor Professor 
Precondicions L’usuari ha iniciat sessió, es troba en una aula concreta al 

llistat d’alumnes 
Flux principal 1. Es selecciona un alumne concret 

2. Es selecciona recompensa o penalització 
3. S’escull el tipus de recompensa/penalització i s’anota 

Flux alternatiu  
Postcondicions El moneder virtual de l’alumne seleccionat veurà incrementat 

o disminuït el seu valor en la quantitat indicada per la 
recompensa o penalització escollida. 

 

3.5.2 Disseny	de	l’arquitectura	

 
Figura 16 Arquitectura 
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L’arquitectura de l’entorn consta de: 

• La part de servidor o “backend” on s’emmagatzemaran les dades. 
S’utilitzarà Firebase que disposa de “Realtime Database” per a 
emmagatzemar i sincronitzar dades entre tots els clients connectats. 

• La part client “frontend”, que com té una orientació multiplataforma, s’ha 
optat per usar el framework d’Ionic per al seu desenvolupament. 

Donat que Ionic es basa en Angular [3], el patró implícit de disseny serà MVC 
(Model-View-Controller). En la Figura 17 representa com es relacionen els 
components bàsics d’Angular. 
 

 
Figura 17 Arquitectura Angular  

3.5.2.1 Model	de	dades	
Les dades que cal emmagatzemar i gestionar per donar suport a l’aplicació 
plantejada són les que es mostren a la Figura 18 Base de dades, coleccions i 
relacions. 
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Figura 18 Base de dades, coleccions i relacions 

 
El sistema de gestió de base de dades i backend que s’usarà és Firebase [4]. 
Això implica l’ús d’estructures de base de dades noSQL on les dades 
s’estructuren en forma d’arbre JSON. 
A diferència de les bases de dades relacionals en aquest model es prima 
l’escalabilitat horitzontal i requereix la desnormalització de les dades [5]. Partint 
de una primera interpretació de les dades mostrada en la Figura 18, les 
col·leccions que serà necessari crear en Firebase són: 

• Perfils d’usuari 

• Aules 

• Moneders 

• Operacions 
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4 Implementació 
En aquesta secció es resumeixen les decisions d’implementació i llibreries 
usades per a la creació de l’aplicació. 

4.1 Entorn de desenvolupament 

La implementació ha sigut realitzada en Ionic Framework. 
La instal·lació de mòduls o paquets de tercers s’ha realitzat usant npm i Yarn. 
Els detalls de preparació i instal·lació de l’entorn de treball es poden trobar a 
l’annex 10.1 Entorn de desenvolupament. 

4.1.1 Mòduls	de	tercers	
Els paquets de tercers, fora del propi framework d’Ionic, que han hagut de ser 
afegits al projecte són: 

• AngularFire2 [6]: llibreria que facilita l’ús de Firebase i s’han utilitzat els 
mòduls d’autenticació i base de dades. 

• Firebase: requerit per usar AngularFire2 per interactuar en Firebase. 

4.2 Backend 

S’ha utilitzat Firebase com a servei de backend. El fet de no tenir experiència 
en el desenvolupament en part servidora i creació d’APIs Rest feia semblar que 
era l’opció menys costosa per a la preparació del backend. 
Les ferramentes que proporciona Firebase són adequades per al projecte i 
inclou funcionalitats d’allotjament web, emmagatzematge, creació de còpies de 
seguretat, autenticació d’usuaris, i com estadístiques i anàlisi d’ús. Tot això 
facilitant l’opció de pagament en cas que el creixement d’ús de l’aplicació ho 
requerira. 
S’utilitza per a autenticació mitjançant correu electrònic i com a magatzem de 
dades. 

4.2.1 Autenticació	

S’ha utilitzat el servei d’autenticació de Firebase, de entre els distints 
proveïdors d’autenticació s’ha escollit fer-ho únicament per correu electrònic i 
contrasenya. En primer lloc per senzillesa i perquè de moment no és necessari 
vincular el compte a altres serveis. 
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Figura 19 Firebase vista autenticació 

4.2.2 Base	de	dades	

L’organització final de les col·leccions de dades és la que es veu a la Figura 20. 
A continuació es detallen alguns aspectes d’organització de les dades que són 
importants per facilitar en implementació la consulta de dades. 

 
Figura 20 Coleccions de dades en Firebase 

 
El mòdul d’autenticació de Firebase ja guarda informació bàsica de l’usuari, 
s’ha hagut d’afegir en la base de dades per poder mantenir informació extra 
dels usuaris, en concret cal conèixer el tipus d’usuari (alumne o professor). 
L’aspecte de la col·lecció Aules, és la que es veu en Figura 21, conté la 
informació de les aules (o grups), apareix un camp “Matriculats” que no s’utilitza 
actualment (per evitar aniuaments de dades) i s’ha incorporat “codiMatricula” 
que es genera quan es crea l’aula i és el que usen els alumnes per poder-se 
matricular en un grup. 
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Figura 21 Col·lecció de dades d'aules 

 
En disseny es feia referència a que cada alumne disposara d’un moneder 
virtual. El moneder ha de poder mantenir la informació econòmica de l’alumne 
en qualsevol de les aules en les que està matriculat. 
Durant la implementació s’observà que era més convenient guardar un històric 
de transaccions econòmiques amb informació de la data, l’alumne i el concepte 
del moviment econòmic. Aquests moviments econòmics estan vinculats a les 
aules on es realitzen, amb això s’aconsegueix representar el moneder virtual de 
l’alumne en les diferents aules. 
En la Figura 22 que representa la col·lecció moviments (econòmics). Els 
moviments d’un grup o classe penjaran en l’arbre JSON de la clau de l’aula a la 
que fan referència. 

 
Figura 22 Emmagatzemament dels moviments econòmics 

  
Finalment la col·lecció “matrícules” (Figura 23), permet conèixer quan s’ha unit 
un alumne a una aula. Aquesta col·lecció en un principi es va intentar 

ID aula 
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representar com un subarbre de la col·lecció “Aules”, però no és viable ja que 
la recuperació de dades resulta ineficient (es necessari obtenir en la part client 
massa informació) i complica excessivament la implementació a l’hora de 
recuperar dades, cal per tant desnormalitzar les dades. 

 
Figura 23 Representació de les matrícules en grups 

4.3 Estructura del projecte 

L’organització dels fitxers del projecte Ionic que s’ha desenvolupat es mostren 
en la Figura 24. 

 
Figura 24 Captura de l’estructura del projecte en Webstorm 
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Les carpetes més representatives en el desenvolupament del projecte són: 

• Components 

• Environments 

• Model 

• Pages 
“Environments” únicament conté el fitxer amb la configuració per a la connexió 
a Firebase. 

4.3.1 Models	

En la carpeta “Models” s’han creat dues classes per representar els tipus 
d’objectes Usuari i Aules. 
Aquestes classes engloben les propietats dels objectes i permeten la creació 
de nous objectes. 
El model Usuari, inclou la funcionalitat de vincular la imatge de perfil de l’usuari 
a amb el servei Pravatar3 (avatar placeholder). A la Figura 25 Model Usuari es  
mostra el codi. 

 
Figura 25 Model Usuari 

4.3.2 Components	

En “Components” s’ha creat el component “ranking-alumnes” que conté la 
plantilla per crear el llistat d’alumnes ordenats per diners. El llistat són un 
conjunt de targetes amb l’avatar de l’alumne, el nom i cognoms i la quantitat 
econòmica. 
Es va decidir crear aquest component ja que es pot  reutilitzar el component 
quan l’usuari professor o alumne accedeixen a les respectives pàgines “detall-
aula”. En la Figura 26 es troba el codi font. 

                                            
3 http://pravatar.cc  
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Figura 26 Codi font del component ranking-alumnes 
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4.3.3 Pàgines	
Pràcticament tota la funcionalitat s’ha inclòs en les pròpies pàgines, aquestes 
inclouen la part del controlador i la vista. 
 
En Figura 27 Diagrama de classes, es veu el diagrama de classes associat a 
les pàgines (més representatives) que s’ha implementat. Com que en un primer 
moment es va pensar en definir alguns mètodes abstractes per definir la 
interfície i deixar a les classes filles la implementació s’observen pàgines amb 
el prefix “Abstract”, en aquest moment solament s’estan usant com a classes 
pare d’altres però no són abstractes (en futures millores s’inclouran els 
mètodes abstractes). 
 

 
Figura 27 Diagrama de classes 

4.3.3.1 Refactoritzacions	i	herència	
Es va començar la implementació per la part de professor, a continuació en el 
moment que va ser necessari crear la part alumne molta de la funcionalitat era 
similar i es va optar per refactoritzar classes, reutilitzar la implementació del 
controlador de professor i passar això a superclasses. 

4.4 Pantalles 

En aquest apartat es comenten algunes de les pantalles representatives de 
l’aplicació i es mostren com es veuen en l’emulador d’un Nexus 5. 
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4.4.1 Accés	
Quan s’executa l’aplicació la primera pantalla que veu l’usuari és la d’accés al 
sistema que es mostra en la Figura 28. 
La imatge que s’observa és la mateixa que s’ha utilitzat com a “splash screen” i 
com a icona de l’aplicació. 

 
Figura 28 Pantalla d'accés 

4.4.2 Pantalla	d’aules	

Una vegada l’usuari accedeix, veurà la pantalla de les seues aules com es 
mostra en la Error! Reference source not found..  
En el prototip es va plantejar utilitzar menú tabular de pàgines, aquesta part 
s’ha canviat per un menú d’hamburguesa com es veu a la Figura 31, ja que 
s’ha considerat que amb aquesta opció s’aprofita millor l’espai i permet afegir 
més opcions en cas d’ampliacions de funcionalitat futures. 

 
Figura 29 Pantalla llistat d'aules 
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Figura 30 Pantalla llistat d'aules 

 
Figura 31 Pantalla llistat d'aules, menú desplegat 

4.4.3 Puntuacions	

Les pantalles que es mostren en aquest apartat són des del punt de vista de 
l’usuari professor, l’alumne disposa de les mateixes pantalles amb alguna 
limitació. 
En accedir a una aula concreta es carrega el llistat d’alumnes ordenats per els 
diners que tenen en aquest grup Figura 32. Sobre aquesta pantalla es pot clicar 
sobre un alumne i es veuen els detalls, com es veu en la Figura 33, on es té la 
informació del perfil de l’alumne la possibilitat d’avaluar econòmicament la seua 
feina i actituds i el llistat d’ítems d’avaluació (moviments econòmics) de 
l’alumne en qüestió. 

 
Figura 32 Pantalla rànquing d'aula 
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Figura 33 Pantalla detall alumne 

 
Una mostra representativa de codi font de l’aplicació és per exemple la càrrega 
de dades i visualització de la Figura 33 Pantalla detall alumne. El codi font de la 
plantilla HTML que mostra els últims moviments és el que es veu en la Figura 
34 Plantilla HTML detall alumne, la part controladora associada en el fitxer 
Typescript és pot veure en la Figura 35 Codi typescript, pàgina detall alumne. 
En aquest codi s’observa com les peticions a Firebase es realitzen a través de 
la ruta de l’arbre JSON i com les respostes són asíncrones, per tant es 
disparen funcions cada vegada que es produeixen canvis en les dades. 
 

 
Figura 34 Plantilla HTML detall alumne 
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Figura 35 Codi typescript, pàgina detall alumne 

  

4.4.4 Utilitats	per	a	l’aula	
Aquesta pantalla té la intenció de recollir utilitats per poder usar dins l’aula, cal 
anar ampliant el contingut d’utilitats, però se n’han creat dos com a prova de 
concepte. Les utilitats implementades són un temporitzador per realitzar 
activitats amb temps limitat i un generador de números aleatoris que pot 
aprofitar-se per escollir alumnes per fer una tasca per exemple. 
 

   

4.5 Problemes d’implementació 

La decisió d’escollir tipus de base de dades noSQL per representar les dades 
del problema, és un error i també el que més ha contribuït a aprendre. Ha 
suposat variar en diverses ocasions la representació de les dades i la 
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implementació per poder finalment aconseguir disposar d’una implementació 
funcional. 
Entre els problemes d’implementació, no haver usat Ionic en mesos ha suposat 
haver de tornar a preparar l’entorn de treball (més esforç de l’estimat) i rellegir 
documentació sobre Ionic. El que ha implicat un retràs en l’inici de la 
implementació productiva. 
 
 
 
 
 
 
 



38   

5 Proves 
Es defineixen un conjunt de proves per validar la funcionalitat proposada en el 
disseny. 
Les proves han sigut realitzades sobre un únic dispositiu real Android 
(Samsung S8) i sobre la versió web de l’aplicació. 
Seria desitjable haver realitzat proves unitàries automatitzades i també sobre 
diferents terminals mòbils i diferents versions d’Android, com es comenta en 
l’apartat 6.4 és part del treball futur abans de publicar l’aplicació. 
Ha sigut el propi programador qui ha fet dissenyat i fet les proves, seria 
desitjable que qui fa les proves no fora part de l’equip de programació. 

5.1 Obrir l’aplicació 

Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
Obrir l’aplicació Es mostra la pantalla de 

d’accés al sistema. 
Correcte 

Enviar a 2n pla i tornar a 
l’aplicació 

Es manté en la finestra 
actual 

Correcte 

5.2 Pantalla accés 

Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
Introducció de camps 
buits 

Informa dels camps 
requerits 

Correcte 

Format de correu 
incorrecte 

Informa correu mal 
formatat 

Correcte, informació en 
anglès (Firebase). 
Incloure traducció 
d’errors. 

Correu no existeix al 
sistema 

Informa correu no 
registrat 

Correcte, informació en 
anglès (Firebase). 
Incloure traducció 
d’errors. 

Correu correcte, 
contrasenya incorrecta 

Informa contrasenya 
incorrecta 

Correcte, informació en 
anglès (Firebase). 
Incloure traducció 
d’errors. 

Correu i contrasenya 
correcta 

Accedeix al sistema. 
Pantalla d’aules 

Correcte 
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Prémer en botó “Crea un 
compte” 

Accedeix a la pantalla 
de registre d’usuaris 

Correcte 

5.3 Pantalla registre d’usuaris 

Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
Introducció de camps 
buits 

Informa que els camps 
són requerits 

Correcte 

Format de correu 
incorrecte 

Informa sobre el correu 
no vàlid 

Correcte, informació en 
anglès (Firebase). 
Incloure traducció 
d’errors. 

Correu ja existeix Informa que el correu ja 
està registrat al sistema 

Correcte, informació en 
anglès (Firebase). 
Incloure traducció 
d’errors. 

Contrasenya de menys 
de 6 caràcters 

Informa contrasenya ha 
de tenir almenys 6 
caràcters 

Correcte, informació en 
anglès (Firebase). 
Incloure traducció 
d’errors. 

Correu no registrat 
prèviament, contrasenya 
vàlida i camps 
emplenats (nom, 
cognoms) 

Registre de l’usuari en 
Firebase. 
S’envia a l’usuari a la 
pantalla d’accés 

Correcte 

5.4 Pantalla aules 

Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
Prémer el botó 
d’hamburguesa (menú) 

Mostra el menú 
d’opcions (Perfil, 
Utilitats, Tancar Sessió) 

Correcte 

(Usuari professor) 
Prémer sobre el botó 
“Crea Aula” 

Mostra una diàleg per 
introduir el nom d’aula. 
En cas de nom buit 
informar. 
En cas de nom correcte, 
crea l’aula i mostra el 
botó d’accés a l’aula. 

Correcte 
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(Usuari alumne) 
Prémer el botó matrícula 

Apareix un diàleg que 
demana el codi per 
matricular-se en un grup. 
Codi introduït erroni à 
informa. 
Codi correcte à registra 
l’alumne al grup. 

Correcte 

Prémer sobre el botó 
d’una aula 

S’accedeix a la pantalla 
detall d’aula, llistat 
d’alumnes matriculats. 

Correcte 

Menú, opció Perfil Pantalla vista de perfil on 
es pot modificar la 
imatge, nom i cognoms. 

Parcial. 
Solament es pot 
visualitzar la informació. 
Imatges de perfil són 
“placeholders”. 
Pendent per a futures 
millores. 

Menú, opció Tancar 
Sessió 

Desconnecta l’usuari 
actual i l’envia a la 
pantalla d’accés. 

Correcte 

(Usuari professor) 
Menú, opció Utilitats 

Accedeix a la pantalla 
d’utilitats. 

Correcte 

5.5 Pantalla detall aula 

Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
En accedir a una aula Carrega el llistat 

d’alumnes matriculats en 
el grup ordenats per 
diners. 

Correcte 

(Professor) Prémer botó 
matrícula 

Apareix un diàleg que 
informa del codi a 
proporcionar als 
alumnes per poder-se 
matricular en aquesta 
aula. 

Correcte 

Prémer sobre un alumne 
del rànquing 

S’accedeix a la pantalla 
de detalls de l’alumne. 

Correcte 
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5.6 Pantalla detall alumne 

Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
En prémer botó avaluar S’obri un diàleg on es 

pot introduir una 
quantitat econòmica i un 
concepte a avaluar 

Parcial. 
S’ha implementat una 
versió genèrica on cal 
escriure el motiu de 
l’avaluació i la quantitat. 

Diàleg avaluar. 
S’introdueix en quantitat 
dades no numèriques o 
buida. 

S’informa de l’error Correcte 
 

Diàleg avaluar. No 
s’especifica concepte de 
la transferència. 

S’informa de l’error Correcte 

Llistat d’últims 
moviments 

Es mostren els últims i 
es poden mostrar 
anteriors. 

Parcial. 
Es mostren tots els 
moviments econòmics, 
no solament els últims. 
Pendent de millora. 

5.7 Utilitats 

Sols disponibles per al tipus d’usuari professor. 

5.7.1 Pantalla	utilitats	
Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
Prémer botó “número 
aleatori” 

Accés a la pantalla de la 
utilitat generació de 
números aleatoris. 

Correcte  

Prémer el botó “compte 
enrere” 

Accés a la pantalla de la 
utilitat compte enrere. 

Correcte 

Afegir utilitats Permetre configurar  les 
utilitats d’aula que vol 
veure el professor 

Incorrecte. 
Existeixen 2 utilitats 
implementades. No té 
sentit en aquesta versió. 
Convindria en treballs 
futurs. 

5.7.2 Número	aleatori	
Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
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No s’introdueix número 
inicial o final  

No apareix cap número 
generat 

Correcte 

El número final és menor 
a l’inicial 

No apareix cap número 
generat 

Correcte 

El número inicial i final 
són correctes i es prem 
“Generar” 

Apareixerà un número 
comprés entre l’inicial i el 
final 

Correcte 

5.7.3 Compte	enrere	
Definició de la prova Comportament esperat Resultat i mesures 
L’usuari tria el temps i 
prem el botó començar. 

El cronòmetre comença 
a descomptar segons. 
El botó canvia a “parar” 
En arribar a 0 mostra un 
avís a l’usuari. 

Parcial. 
La selecció de temps 
sols es pot fer en 
segons. L’avís milloraria 
si fos acústic. 

Botó parar (sols visible si 
es troba actiu el compte 
enrere) 

Para el compte enrere. 
Mostra el botó 
començar. 

Correcte 

Es modifica el número 
de segons mentre està 
actiu el compte enrere 

No hauria de ser 
possible 

Incorrecte. 
Es pot modificar el 
comptador. 
Està pendent el canvi 
per un tipus rellotge i 
solucionar aquest 
problema. 
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6 Conclusions 
Aquest apartat recull les reflexions, anàlisi i línies futures de l’experiència 
d’haver estat desenvolupant un producte per al treball final de màster. 
La conclusió més general i recordant el diagrama Figura 3 Fases del model de 
desenvolupament en cascada s’ha realitzat una primera etapa i comença la 
fase de manteniment que realimenta les anteriors. No es té per tant un 
producte 100% acabat sinó una versió base sobre la que continuar treballant i 
millorant. 
La versió actual és bàsica però funcional i ja ha estat usada per a unes proves 
reals en classe, Figura 36. 

 
Figura 36 Prova en classe 

6.1 Experiències apreses 

La experiència de crear una aplicació, des de la idea i passant per les diferents 
fases, ofereix una visió més àmplia dels esforços i dificultats que implica la 
realització d’un projecte complet. 
Una lliçó vital en la gestió de projectes ha sigut el reconèixer la importància de 
cadascuna de les fases i que els errors comesos en les fases de planificació i 
disseny tenen un impacte grandíssim en la implementació i per tant en l’èxit o 
fracàs del projecte.  
La importància de la gestió del temps i la dificultat de d’estimar el cost temporal 
quan no s’han fet treballs similars i tecnologies desconegudes. 
Referent a les proves, és una part que se li havia llevat importància i ha resultat 
ser un punt en el que s’han descobert més errors dels esperats i per això és un 
dels punts a continuar treballant i reforçar. 
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En la part tècnica els aprenentatges més destacables són treballar amb bases 
de dades noSQL, usar un servei de backend com Firebase i la utilització d’un 
framework de desenvolupament com Ionic partint d’un projecte en blanc. 
De l’experiència d’haver treballat en bases de dades noSQL reconèixer que el 
tipus de base de dades no és el més adequat per a resoldre el problema que es 
plantejava en el disseny i que caldria haver realitzat més inversió de temps en 
la realització d’un backend propi usant bases de dades relacionals. 

6.2 Assoliment d’objectius 

Per valorar l’assoliment d’objectius es resumeixen els requisits que es 
plantejaren en el pla de treball inicial (apartat Error! Reference source not 
found.): 

• Permetre la inscripció de professors i creació d’aules virtuals. 

• Permetre la inscripció d’estudiants en classes o grups. 

• Associar un moneder virtual a cada alumne. 

• Permetre al professor recompensar o penalitzar econòmicament. 

• Aplicació en línia. 

• Sincronització de canvis d’estat. 

• Disponibilitat multiplataforma. 

• Interfície senzilla i intuïtiva. 

• Facilitar en l’entorn l’adaptació a futurs canvis. 
El punt més complex de dur a terme ha estat el de facilitar en l’entorn 
l’adaptació a futurs canvis, s’ha sacrificat aquest objectiu ja que requeriria la 
incorporació de patrons de disseny i hagués complicat en excés la 
implementació i per tant l’entrega a temps. 
El punt “Interfície senzilla i intuïtiva” afecta al conjunt de l’aplicació i té opcions 
a millorar, de fet especialment caldria fer-ho en “Permetre al professor 
recompensar o penalitzar econòmicament” on caldria modificar-ho per fer-ho 
més usable en mòbils (en ordinador sí que pot ser adequat). 
S’han complit la majoria dels objectius, almenys pel que fa a la funcionalitat 
bàsica i que l’aplicació siga usable. S’ha hagut de posposar la implementació 
d’opcions de gestió d’usuaris (recuperació de contrasenya, modificació de 
perfils, etc) o aules (baixes, correccions en puntuacions) i fer proves de 
seguretat en l’aplicació. 

6.3 Seguiment de la planificació 

La planificació m’ha servit com a punt de reflexió i estimació de recursos però a 
mesura que ha anat avançant el projecte s’han produït desviacions en quant a 
les hores de dedicació i el temps requerit en cada fase. 
En primer lloc per no haver pogut dedicar tots els dies de la setmana les hores 
que s’esperava emprar, en major mesura per obligacions laborals, i  
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compromisos familiars i socials (concentrats en caps de setmana i dies festius, 
en els que a priori semblava que seria possible dedicar més temps al projecte). 
En segon lloc per haver subestimat el temps de la fase d’implementació en el 
seu conjunt per falta d’experiència i problemes en la posada en marxa de 
l’entorn, canvis de versions en les plataformes. També en aquesta fase 
apareixen problemes no considerats inicialment o errades en disseny als que 
cal donar solució.  
El més destacable ha estat que tenir el treball dividit en 4 fases principals amb 
dates límit prefixades per l’equip docent ha fet que les desviacions de 
planificació quedaren també acotades i no s’agreujaren fins a punts on feren 
inviable l’entrega. 
Entre els canvis per garantir l’entrega han estat: la realització dels objectius 
com estrictament com estaven descrits, evitant aspectes desitjables: com 
millora de l’aspecte, possibilitats d’administració d’aules i perfils d’usuari. Es va 
haver d’aplaçar les proves i demorar la documentació en la fase 
d’implementació. 

6.4 Treball futur 

L’aplicació presentada és una prova de concepte i s’han implementat els 
mínims per comprovar la possible utilitat en classe. La intenció en el futur 
pròxim és usar l’aplicació al les meues classes el proper curs com a 
experiència de gamificació i veure en primera persona la viabilitat. 
Per que el desplegament sigui possible, caldrà automatitzar les proves de 
validació. D’aquesta manera continuar millorant la implementació i realitzar 
nous desplegaments amb major fiabilitat. 
Entre les millores desitjables abans de presentar l’aplicació a proves reals: 

• Modificar el sistema de recompenses per facilitar l’ús en dispositius 
mòbils. 

• Permetre crear grups de treball i avaluar tasques de grup. 

• Poder notificar a l’alumne quan un professor realitza una avaluació. 

• Per al professor poder generar informes i estadístiques per alumne i 
grups. 

• Anar afegint utilitats d’aula com: mesura de soroll, esdeveniment 
aleatori, arreplegada de feedback. 

Millorar la gamificació de la plataforma proporcionant premis o insígnies per 
assoliments i incloure la possibilitat d’usar els diners virtuals en la plataforma 
(per exemple per poder canviar la foto de perfil, disposar de temps extra per 
entregar un treball, etc.) 
Finalment una millora que requereix més reflexió però que hauria de ser la 
primera en abordar-se, és la d’utilitzar un backend distint a Firebase. No és una 
decisió fàcil ja que caldria valorar l’esforç de canvis en el desenvolupament, el 
cost econòmic de Firebase o cost del servidor del nou backend i les 
possibilitats de creixement en nombre d’usuaris de l’aplicació.  
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7 Glossari 
 
APK: són les sigles d’Android Application Package, un fitxer APK recull el 
programa compilat per a Android amb altres fitxers i recursos necessaris per a 
la instal·lació en un dispositiu Android. 
Backend: en desenvolupament d’aplicacions, el terme backend fa referència a 
la part que habitualment s’executa en servidors o es programa en els servidors. 
Amb tasques habituals de gestió de les dades o autenticació d’usuaris i que 
ofereix una interfície al frontend per poder treballar amb les dades. 
Firebase: servei de Google en el núvol que facilita ferramentes per al 
desenvolupament d’aplicacions. Entre les que s’inclouen la gestió de bases de 
dades en temps real, sincronització entre dispositius i autenticació d’usuaris. 
Proporcionant APIs per proporcionar el servei de backend a les aplicacions. 
Framework: (o entorn de treball) infraestructura de programari que facilita la 
creació d’aplicacions, aportant biblioteques de funcionalitats, utilitats de tercers 
i estructures estàndard de programació. 
Frontend: en desenvolupament d’aplicacions el frontend és la part visual o 
d’interacció amb els usuaris finals. 
Gamificació: (o ludificació) la gamificació en l’educació consisteix en la 
utilització de mecàniques i elements típics de jocs per a facilitar als alumnes el 
seu aprenentatge. L’aplicació per part dels professors pot ser molt diversa, 
com: establiment d’una narrativa, els premis, diversió, etc. 
Ionic: framework de codi font obert basat en Angular per al desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma. Està principalment orientat a aplicacions híbrides 
en mòbil i tauleta tàctil, també permet creació d’aplicacions web. 
noSQL: model de base de dades no relacional, no utilitzen el llenguatge SQL ni 
taules i relacions per representar les dades. Aquest model és molt utilitzat en 
sistemes Big Data i aplicacions web en temps real. 
Placeholder: espai reservat per a un text o una imatge on es posa un substitut 
temporal fins que es dispose del contingut que caldria mostrar. 
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9 Annex 1: Manual d’usuari 

9.1 Instal·lació en dispositiu mòbil 

Es proporciona amb l’entrega l’APK de depuració del projecte i no el de 
producció, com s’ha explicat en el punt Treball futur cal realitzar alguns canvis 
abans de poder publicar l’aplicació. 
Per instal·lar l’aplicació en un dispositiu Android: 

1. Cal transferir l’arxiu APK al dispositiu. 
2. A l’apartat seguretat d’ajusts del sistema es necessari permetre la 

instal·lació “d’orígens desconeguts” 

9.2 Ús de l’aplicació 

9.2.1 Registre	d’usuaris	

Una vegada en marxa l’aplicació cal disposar d’un usuari de tipus professor o 
alumne per poder accedir al sistema. 

 
 
La primera pantalla que es mostra és la de “accés al sistema”, on des del botó 
“Crea un compte”, permet crear un usuari. 
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9.2.2 Usuari	professor	

L’accés al sistema es realitza mitjançant el correu electrònic i la contrasenya 
d’un usuari prèviament registrat. 

 
La pantalla que apareix és la principal mostra les aules del professor. 
El menú superior disposa de les opcions: 

• Perfil: permet consultar el perfil de l’usuari actual. 

• Utilitats: accedeix a la pantalla amb utilitats per a l’aula.  

• Tancar sessió. 
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9.2.2.1 Creació	de	grups	
En aquesta pantalla el professor pot crear una nova aula (botó “Crea aula”) on 
cal assignar-li un nom (a la classe o aula). 
En aquest punt cal realitzar la matrícula en l’aula de l’alumnat. L’alumnat 
requereix d’un codi de matrícula per poder apuntar-se a una aula. Aquest codi 
el facilita el professor al seu grup d’alumnes.  

   
Per obtenir el codi de matrícula de l’aula cal prémer el botó “Matrícula” que 
apareix a la part superior quan el professor accedeix a una aula concreta. 

9.2.3 Usuari	alumne	

9.2.3.1 Matrícula	
Quan un usuari de tipus alumne accedeix a l’aplicació veurà la pantalla de les 
seues aules (grups on està matriculat). 



52   

Per matricular-se en un grup cal prémer el botó “Matricula’t” i disposar del codi 
de matrícula (que ha de facilitar el professor de l’assignatura) 

 

9.2.3.2 Aules	
Quan un alumne està matriculat en una o més aules, pot accedir a cadascuna 
d’elles. 

 
Pot veure el rànquing econòmic del grup i els detalls (moviments econòmics 
que li han fet guanyar o perdre diners) 
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10 Annex 2: Entorn, proves i compilació 

10.1 Entorn de desenvolupament 

A continuació es detallen els passos per preparar l’entorn per a desenvolupar 
en Ionic 

• Instal·lació de Node.js4 
• Instal·lació de Node Version Manager5 (nvm), per gestionar 

dependències: 
o $ curl -o- 

https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.3
3.11/install.sh | bash 

• La versió de treball de Node.js és la LTS 8.11.1 
o $ nvm install 8.11.1 

• Instal·lar ionic cli i cordova: 
o $ npm install –g cordova ionic 

• S’utilitza la ferramenta de gestió de dependències Yarn6: 
o Requereix Homebrew7, que facilita instal·lacions de programari en 

sistemes Apple: 
§ $ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL 

https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/insta
ll/master/install)" 

o Com que usem nvm, la instal·lació de Yarn es realitza: 
§ $ brew install yarn --without-node 

• Altres paquets requerits: 
o Gradle8 
o AngularFire29 
o Firebase10 

10.2 Repositoris 

Durant el desenvolupament s’ha utilitzat GitLab com a repositori privat del 
projecte: 

• https://gitlab.com/fermasdo/PieceWorkClass.git 
Cal disposar de la carpeta del projecte en l’equip de desenvolupament: 

• Si es disposa d’accés al respositori es tindrà la última versió: 
o git clone 

https://gitlab.com/fermasdo/PieceWorkClass.git 
• O bé a partir del codi font en ZIP entregat. 

                                            
4 https://nodejs.org/  
5 https://github.com/creationix/nvm  
6 https://yarnpkg.com/lang/en/  
7 https://brew.sh  
8 https://gradle.org  
9 https://github.com/angular/angularfire2  
10 https://firebase.google.com  



55   

10.3 Compilació i proves 

Una vegada es disposa del codi font i l’entorn de treball preparat sols cal 
executar: 

• $ yarn install 

Amb això s’instal·laran totes les dependències del projecte (indicades en l’arxiu 
package.json) 

10.3.1 Proves	en	navegador	
Per llançar les proves en navegador: 

• $ ionic serve 

Per a depuració: 

• En WebStorm 
o Instal·lar el complement JetBrains IDE Support11 per a Chrome. 
o Crear la configuració de depuració JavaScript 

§ Menú Run – Edit Configurations – Add – JavaScript Debug 
§ Afegir la URL on s’executa (http://localhost:8100) 

10.3.2 Compilació	en	plataforma	Android	

Per poder generar l’aplicació en plataforma Android cal: 

• Android Studio12 (versió utilitzada 3.1.2) 

• Crear els dispositius virtuals per a proves (AVD) 

• Emulació: 
o $ ionic cordova emulate 

• Compilació: 
o Forma habitual: 

§ $ ionic cordova build android 

o Alternativa (Existeix un problema en la versió Android@7.0.013): 
§ Obrir el projecte en Android Studio 
§ Carpeta platforms/android/ dins el projecte Ionic 
§ Des del menú Build à Build APKs, generarà l’APK en la 

carpeta del projecte: 
• platforms/android/app/build/outputs/apk/de

bug 

Alternativa a l’APK per a proves en dispositiu real: 
                                            
11 https://chrome.google.com/webstore/detail/jetbrains-ide-
support/hmhgeddbohgjknpmjagkdomcpobmllji  
12 https://developer.android.com/studio/  
13 https://github.com/fechanique/cordova-plugin-fcm/issues/438  
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• Es pot usar Ionic DevApp14 per executar directament l’app en el 
dispositiu iOS o Android. 

o $ ionic serve –c 

 

                                            
14 https://ionicframework.com/docs/pro/devapp/  


