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  Resum del Treball (màxim 250 paraules):  
El principal motiu del desenvolupament del projecte ha estat el fet que en 
els infants d'edats de 7 i 11 anys, troben alguns conceptes o maneres 
d'impartir-los en les aules avorrits i pesats. En concret, el projecte es bassa 
amb escriure bé en català. Per això, aquest projecte intenta crear una 
interfície que sigui amigable i que engresqui a l'usuari a aprofundir en 
coneixement dels mecanismes que s'apliquen en l'ortografia i la gramàtica 
catalana. 
Per no fer que l'aplicació sigui un simple formulari on s'han d'introduir dades 
i respostes compulsivament, s'hi ha emprat una temàtica popular entre els 
infants com és el món de la història de la humanitat. D'aquesta manera 
també hi ha un segon punt de coneixement en l'aplicació, com es seguir els 
esdeveniments històrics de diferents èpoques. 
L'aplicació de les tecnologies TIC així com metodologies com es la 
gamificació, ajuda a imprimir un dinamisme en el projecte. Tenint en compte 
que els videojocs i les aplicacions mòbils tenen un fort impacte en totes les 
edats dels nens. 
Un dels aspectes més importants ha estat buscar un sistema que sigui 
intuïtiu per l'usuari, que a mesura que es vagin passant de nivells, la 
dificultat va augmentant, però d'altra banda el fet de poder superar nivells té 
les seves recompenses, així com poder demostrar-ho en la pantalla de 
perfil. 
Per concloure, el projecte ha estat un repte interessant de poder unificar un 
tema tan important com és el món de l'aprenentatge amb el món dels 
dispositius mòbils aplicat per a nens.
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  Abstract (in English, 250 words or less):  

The main reason for this project has been the fact that the children of ages 
between 7 and 11 years old, are some concepts to teach them in boring 
classrooms.Specifically, the project is about to write well in Catalan.This 
project aims to create an interface that is friendly for the user to learn the 
mechanisms used by the Catalan spelling and grammar. 

To do more atractive the aplication we use the temporal historic ages line, to 
develop our project and the user learn two lessons at the same time. 

An attempt has been made to integrate the methodologies of gamification 
with the existing TICs, in order for the project to be much more attractive to 
the user. 

To conclude, the most interesting part of the project has been to unify the 
new technologies for learning with the world of children and that both are 
compatible 
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1. Introducció 

1.1 Context i justificació del Treball 

El punt de partida del treball, és una aplicació per a ajudar a millorar l’or-
tografia en català a nens d’entre 7 i 12 anys, d’una manera que sigui 
més amigable per a ells. 

Actualment tinc una filla que està començant en el món de l’ortografia i 
considero que si tingués un sistema diferent i complementari al qual està 
treballant en l’escola, li seria més divertit i més aprofitós per a ella. De 
fet, la proposta va encaminada a aprendre l’ortografia a través de jocs, 
lectures i de manera més natural a la utilització d'exercisis repetitius. 

El que es planteja amb aquest projecte ja existeix en el món digital so-
bretot en pàgines web, en el món de les aplicacions per a mòbils, no he 
trobat gaires referències per a nens.  

Les aplicacions que he vist fins al moment enfoquen el problema de l’or-
tografia des d’un punt de vista molt directe i considero que aquest siste-
ma pot provocar un rebuig als nens, en canvi, proposant un model 
d’aprenentatge de forma indirecta els pot motivar a solucionar els pro-
blemes i aconseguir els objectius de manera pràcticament inconscient.  

Gairebé la majoria de les aplicacions que tenen relació amb el català, 
estan pensades per persones que no coneixen la llengua i per tant estan 
més orientades a aprendre frases fetes com per exemple: 

• aprendre catalán, aplicació de Fun easy learn amb 10.000+ descàrre-
gues (Març 2018) [1] 
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figura 1: Imatge descàrrega en google market  de aprende catalán



 

 

• Letrix Catalán, aplicació d’andromedasoft amb 10.000+ descàrregues 
(Maig 2016) [2] 
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figura  2: Captura del  programa  “Aprende Catalán”

figura 3: Imatge descàrrega en google market  de Letrix Catalán

figura  4: Captura del  programa  “Letrix Catalán”



• Jocs nens Catalunya en Català, aplicació de boriol amb 10+ (Juliol 
2014) [3] 

 

 

En canvi en el món web m’he trobat moltes més referències que són les 
que es volen implementar en el projecte. 
Aquestes pàgines estan en el portal web edu365.cat que és gestionat 
per la generalitat. 

• Ortografia bàsica [4]: 
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figura 5: Imatge descàrrega en google market  de Joc  Nens Catalunya en Català

figura  4: Captura del  programa  “Joc Nens Catalunya en Català”

figura 6: Captura de pantalla d’inici de Ortografia bàsica



 

• Aventura’t amb l’ortografia [5]:  
 

 

A aquests dos últims exemples, és on trobem clarament l’enfocament del 
projecte, són formes d’explicar l’ortografia a partir de jocs, d’històries i  
mètodes interactius molt fàcils d’entendre per als nens a qui està adreçat 
l’aplicació. 
  
S’ha de constatar que en cas de tenir un sistema operatiu con IOS, les 
dues webs no funcionen correctament, ja que funcionen amb un plug-in 
de flash. 
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figura 7: Captura de  una de les tasques a solucionar

figura 8: Imatge de l’aplicació per ordinador “Aventura’t amb l’ortografia”



1.2 Objectius del Treball 

  
 Requeriments funcionals: 

 Són aquells objectius que es poden medir i que ajuden  al bon      
 funcionament  de l’aplicació: 
  

RF1 L’aplicació té un sistema de login per l’usuari

RF2 No es poden repetir dos usuaris amb el mateix nom/nick  i contrasenya

RF3 Els usuaris és guardaran en una base de dades

RF4 Quan s’ingressi un nou usuari es comprovarà si ja existeix en 
base de dades

RF5
El progrés de l’usuari també tindrà la persistència en base de 
dades

RF6 Si ja existeix l’usuari, es permet modificar per poder ingressar

RF7
En introduir un usuari actiu però no la seva contrasenya, el 
sistema no el deixarà ingressar en l’aplicació

RF8
Introduir l’usuari i la contrasenya correcta, l’usuari accedeix a 
l’aplicació

RF9

Tot usuari que ingressa a l’aplicació accedeix a totes les opcions 
de continuar en funció del seu progrés, és a dir, si és la primera 
vegada que s’entra a l’aplicació es comença des del principi, però  
sinó continues des de l’últim lloc on estaves

RF10 Es poden repetir tantes vegades com es vulgui el nivell previs

RF11 [Pendent de definició] Al repetir un nivell anterior, s’atorga la 
bonificació o premi d’aquest, per defecte no és possible

RF12
Pantalla de configuració de l’usuari/a, on apareixen les dades 
bàsiques i els objectius aconseguits

RF13
Els nivells que atorguin la bonificació/premis, que ho facin els que 
corresponen

RF14
Pantalla on s’indiqui el nivell de cada usuari en forma de 
classificació

RF15 En acabar un nivell o subnivell, actualitzar la informació de l’usuari

RF16
En sortir de l’aplicació, per tornar a ingressar s’ha d’introduir les 
dades correctes

RF17
La majoria de les pantalles contindran una ajuda, i una explicació 
de la norma a aplicar per solucionar el problema
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 Requeriments no funcionals: 

 Són aquells requeriments que no són imprescindibles pel     
 funcionament de l’aplicació però que ajuda al fet  que sigui més estable. 

1.3 Enfocament i mètode seguit 

Aquest projecte es pot plantejar de diferents formes des d’una pàgina 
web, una pàgina web responsive o bé des d’una aplicació mòbil amb 
llenguatge natiu dels dispositius (Sigui Android o IOS). 

S’ha optat per fer una aplicació mòbil en Android per diferents motius: 

• Actualment ja existeixen moltes pàgines web que desenvolupen 
aquest mètode, per tant seria una còpia del funcionament d’altres 
projectes en funcionament. 

• Fer una pàgina web responsive, seria el mateix que l’anterior 
punt, amb la diferència que podria accedir a més dispositius. 

• La utilització d’aplicacions natives amb el llenguatge de IOS es 
descarta per la dificultat de poder publicar en l’App Store versions 
Beta del producte. 

• L’entorn del sistema d’Android ofereix un accés a gran quantitat 
de dispositius, sobretot en versions anteriors del sistema opera-
tius, ja que, l’entorn IOS no permet a versions prèvies a les actu-
als publicar noves aplicacions en la tenda, fet que limita l’accés a 
gran quantitat de possibles usuaris. 

• Per poder publicar una aplicació en el market d’Android es simpli-
fica, fet d’altra banda, que implica una possible competència amb 
altres aplicacions. 

RNF1 El sistema de persistència en aquest projecte serà d’accés 
local

RNF2 Per crear un sistema més competitiu es crearan usuaris 
falsos per crear una competència amb els usuaris reals

RNF3
Per mantenir l’interés de l’usuari/a s’agafaran moments 
bàsics de la història , però pot haver-hi salts importants 
entre ells
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• Molts dels usuaris a qui va enfocat el producte disposen, nor-
malment, de dispositius que no estan a l’última versió del sistema 
operatiu 

El  mètode està basat en un model de gamificació, ès a dir, aplicar els 
conceptes què s’usen per als jocs, com són objectius, premis, competiti-
vitat per motivar l’usuari de  l’aplicació continuar en el procés de millora i 
avançar en la història que es proposa. 

La idea bàsica de l’aplicació seria determinar els nivells de dificultat en 
funció de seguir com a fil conductor  la història de la humanitat, és a dir, 
el primer nivell seria la prehistòria on tenim el paleolític i el neolític, en 
aquest nivell per exemple es pot basar a determinar si les paraules que 
es fan servir en la història són en masculí o en femení.  

En una època posterior com pot ser l’imperi romà, tractar el tema dels 
plurals, i així, anar avançant a poc a poc  en funció de les grans èpoques 
de la història. 

D’aquesta manera fer que l’usuari vagui agafant confiança per anar 
avançant. 

I sobretot per motivar a continuar, s'hi han d'atorgar bonificació/premis 
per  reconèixer l’esforç, així com, objectes d’utilització en l’aplicació per 
ajudar a resoldre possibles dificultats. De l’estil, detectar una paraula que 
estigui malament  en un text i que no s’hagi vist. 
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figura 9: Proposta de disseny de una pantalla del joc

figura 10: Proposta de disseny de una pantalla resolució



1.4 Planificació del Treball 

En la planificació del treball s’estima que pels dies laborables es treballen 2H/
persona, en canvi en els dies no laborables el valor passa a ser de 6H/persona. 
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figura 11: Taula  resum del diagrama de gantt

figura 12: Diagrama de gantt



1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
Les dates de les entregues del projecte vénen determinades pels consultors 
responsables de l’assignatura, definim les diferents parts en què es pot partir  
el desenvolupament d’un projecte en PACs. 
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figura 13: Diagrama de gantt per recursos

figura 14:  Imatge amb les dates d’entrega del  projecte



1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

PAC 2 - Disseny 

En aquesta PAC els objectius son aplicar  el disseny centrat en l’usuari (DCU) 
en les fases d’anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació. 
Per realitzar correctament el treball d’aquesta fase es tenen en compte els se-
güents punts: 

•  Investigar els usuaris de l’aplicació  i recollir requisits, tant quanti-
tatius com qualitatius, que ajudaran a conèixer els usuaris i definir 
perfils 

• Examinar i analitzar les condicions en què s’utilitzarà en el sistema 
per definir el seu context d’ús 

• Elaborar escenaris d’ús 
• Definir els fluxos d’interacció amb el sistema 
• Dissenyar i construir un prototip d’alt nivell de l’aplicació. 

PAC 3 - Implementació 

En aquesta PAC  s’implementarà la part de codificació i generació del producte 
final pel projecte de Final de Màster. 

Els objectius que es tindran en compte són: 
•  Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de tot el 

màster 
• Ser capaç de documentar i justificar decisions presses  en el 

desenvolupament d’un projecte i els resultats assolits 
• Adquirir experiència en afrontar els reptes  que suposa tirar enda-

vant un projecte complet. 

PAC 4  - Lliurament final 

En aquesta fase del projecte s’ha de finalitzar el projecte i completar la docu-
mentació per poder fer una entrega de tot el projecte. 

Els punts que es tindran en compte són: 
• Posar en pràctica els coneixaments adquirits al llarg de tot el màs-

ter 
• Adquirir experiència per afrontar els reptes que suposa dur a ter-

me un projecte complet 
• Ser capaç de documentar i justificar les decisions presses  en el 

desenvolupament  i els resultats obtinguts 
• Ser capaç de presentar el treball  realitzat a un públic no especia-

litzat. 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2. Anàlisis 

Avui en dia la velocitat de creixement de tecnologies TIC així com el fet que les 
empreses de comunicacions ofereixin nous serveis deixant als seus clients un 
accés a l’entorn digital d’internet molt ampli. Això ha provocat un gran augment 
de consum de continguts a través d’internet i per extensió la utilització d’aques-
ta informació a partir dels mòbils. 

Aquest fet ha potenciat l’accés a molt diversos coneixements, sobretot en l’en-
torn de les llengües. Però la majoria de les aplicacions que es dediquen a en-
senyar una nova llengua es decanten o bé per anglés, francés, alemany… i 
sense aprofundir en aspectes com son la gramàtica, l’ortografia sinó serien la 
substitució dels antics llibres de “supervivència” per passar un cap de setmana 
a un país estranger. 

La intenció d’aquesta aplicació es ser un complement al treball realitzat per in-
fants d’edats entre 7 i 12 anys que s’estan iniciant en el món de la llengua cata-
lana. Per tant, es tracta d’una aplicació de reforç per incidir en aquells aspectes 
que a vegades costen una mica d’entendre. 

Aquesta visió de la manera d’aprendre no és una qüestió nova, de fet, en el 
portal edu.cat que gestiona la generalitat, des de fa molt de temps existeixen 
diferents projectes que incideixen en l'aprenentatge de conceptes a partir de 
jocs. 

Un dels aspectes que ha tingut especial rellevància ha estat la deslocalització 
del lloc d’aprenentatge i el fet que sigui un procés on l’usuari vagui millorant de 
mica en mica, al seu pas, sense haver de fer sobreesforços per seguir el ritme 
de companys. Malgrat aquesta part de poca pressió, s’hi ha inclòs un ranking el 
qual provoca una exigència pròpia per superar altres usuaris de l’aplicació que 
ens dóna un plus de motivació. 

2.1 Estudi de camp 

Per realitzar aquest projecte s’ha buscat informació relativa d’aplicacions simi-
lars en el món de dispositius mòbils. De fet, la intenció era buscar una gran 
quantitat de referències sobre el tema, però no ha estat així, sobretot perquè no 
he trobat cap aplicació enfocada a un aspecte tan determinat de la  llengua ca-
talana. 

La primera aplicació que s’ha trobat és “aprende catalán”, és una aplicació on 
hi ha una gran quantitat d’idiomes, i que el seu contingut es dedica més a fra-
ses fetes, i qüestions relacionades amb la utilització de la llengua pel dia a dia.
[1] 
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La següent aplicació ha estat “Letrix”, que ens proposa un joc per buscar pa-
raules en una espècie de pantalla de mots encreuats, però no hi ha rastre de 
què ensenyi o expliqui qüestions relacionades amb la gramàtica o l’ortografia.
[2] 

La tercera aplicació que s’ha vist en el google market, ha estat “Jocs nens Ca-
talunya en Català” que ens proposa jugar a diferents jocs on sí que hi trobem 
qüestions relatives a l’ortografia, però sense explicar el motiu. I de fet, es una 
aplicació sense gaires descàrregues i un xic desactualitzada.[3] 

2.2 Usuaris i context d’ús 

En aquesta aplicació al dedicar-se a un públic amb edats entre 7 i 12 anys, s’ha 
simplificat molt la navegació per no complicar el funcionament, així com els 
possibles usuaris/actors de l’aplicació, de fet, en aquesta primera fase del pro-
ducte només hi deixem l’usuari principal que en farà ús de l’aplicació. 

També es podria arribar a utilitzar en entorns acadèmics, però això suposaria 
una modificació de l’accés a base de dades, és a dir, tenir un repositori públic 
per  evitar limitar la base de dades en un únic dispositiu. 

Per poder realitzar una aplicació que s’ajusti millor a les necessitats dels usua-
ris, s’han buscat una sèrie d’usuaris que  tenen diferents punts de vista sobre el 
contingut del projecte. 
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figura 15: Usuaris  i  context d’ús de l’aplicació



Aquestes quatre persones són els usuaris a qui l’aplicació va dirigida, alguns 
malgrat que tenen grans qualitats en el món ortogràfic el fet que l’aplicació uti-
litzi la història com a fil conductor els pot motivar a seguir fent-ne ús. D’altra 
banda els que tenen més dificultats amb el català els pot ajudar a marcar unes 
pautes i seguir les normes per facilitar-ne l’aprenentatge. 

Usuari: Gerard Vives

Edat: 8 anys

Motivacions: Els esports en general i els videojocs

Necessitats: Augmentar considerablement el seu nivell de català

Característiques: Té moltes dificultats per posar-se a estudiar i a fer els exercicis de classe

Usuari: Amèlia Puig

Edat: 10 anys

Motivacions: Llegir llibres i veure documentals

Necessitats: Té un molt bon nivell de català, serien exercicis de repàs

Característiques: La lectura fa que el seu nivell d’ortografia sigui molt bo, però també 
provoca que vulgui aprendre més de qualsevol tema

Usuari: Teo Aymerich

Edat: 12 anys

Motivacions: La Història

Necessitats: El seu nivell de català és acceptable, serien un reforç a les classes del 
col·legi

Característiques: Busca per tot internet tota la informació relacionada amb la història de 
la humanitat, els seus mites, fites aconseguides, cultura…

Usuari: Violeta Bosch

Edat: 11 anys

Motivacions: Les amigues, la música. Vol se veterinaria de gran

Necessitats: Té un bon nivell de català, però es distreu amb molta facilitat, necessita 
mecanismes per no perdre l’atenció

Característiques:
Li agrada molt estar amb les seves amigues, es passa el dia planejant 
activitats amb elles, coreografies per ballar i qualsevol tema relacionat 
amb els animals
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2.3 Diagrama de casos d’ús 
 

 

A partir d’aquest diagrama es poden definir quins son els casos d’ús principals. 

Identificador CU - 001

Nom  Login - Accés usuari registrat

Prioritat Alta

Descripció En aquest modul permet accedir a l’aplicació a partir d’un usuari i una 
contrasenya

Actors Usuari de l’aplicació

Precondicions L’usuari que sol·licita l’accés ha d’estar registrat al sistema

Iniciat per A pertició de l’usuari

PostCondicions El sistema ha de permetre que  l’usuari, entri a l’aplicació

Mòdul Login
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figura 16: Diagrama de casos d’ús



Identificador CU - 002

Nom  Login - Accés usuari no registrat al sistema

Prioritat Alta

Descripció Quan un usuari nou vol entrar a l’aplicació s’ha de permetre poder 
registrar-lo al sistema

Actors Usuari nou que encara no está dins de l’aplicació

Precondicions L’usuari no ha d’estar registrat al sistema, així com les seves dades 
d’accés

Iniciat per A petició del futur usuari de l’aplicació

PostCondicions El sistema ha de permetre que  l’usuari es registri al sistema d’usuaris, 
sempre que les seves dades no existeixen

Mòdul Login

Identificador CU - 003

Nom  Login - Accés usuari no registrat al sistema dades incorrectes

Prioritat Alta

Descripció
Quan un usuari nou vol entrar a l’aplicació pero les dades bàsiques 
d’accés la sistema ja es troben en el repositori, no s’ha de permetre 
registrar-lo

Actors Usuari nou que encara no está dins de l’aplicació

Precondicions L’usuari no ha d’estar registrat al sistema

Iniciat per A petició del futur usuari de l’aplicació

PostCondicions El sistema ha de comprobar que les dades ja existeixen al sistema, ha 
d’avisar al usuari i no permetre el registre

Mòdul Login
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Identificador CU - 004

Nom Acces DashBoard

Prioritat Baja

Descripció Un cop l’usuari ha entrat a l’aplicació s’ha de visualitzar el dashboard, 
on hi ha diferents opcions a escollir

Actors Usuari de l’aplicació

Precondicions L’usuari ha accedit a l’aplicació introduïnt el nom d’usuari i la 
contrasenya correctament.

Iniciat per Usuari de l’aplicació

PostCondicions
Un cop s’ha accedit a l’apliació apareix el dashboard, on es poden 
escollir les següents accions a realitzar (jugar, consultar rankings, 
normes i accedir al perfil del usuari).

Mòdul Dashboard

Identificador CU - 005

Nom Jugar / continuar joc

Prioritat Alta

Descripció L’usuari juga al joc que proposa l’aplicació com  a activitat principal

Actors Usuari de l’aplicació

Precondicions L’usuari ha de haver accedit  a l’aplicació

Iniciat per Usuari de l’aplicació

PostCondicions
Si es un usuari nou, el nivell que es presenta es el primer, en cas de ser 
un usuari que ja ha jugat, el nivell que es presenta es l’últim que va 
participar

Mòdul Main Activity/Select Levels
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Identificador CU - 006

Nom Jugar i completar el joc

Prioritat Mitja

Descripció L’usuari un cop seleccionat el nivell en el que vol participar, realitza 
les tasques que es demanen

Actors Usuari de l’aplicació

Precondicions Seleccionar les activitats que pot participar en funció del nivell de 
l’usuari

Iniciat per Usuari de l’aplicació

PostCondicions
Poder accedir als continguts seleccionats en funció del nivell i acabar 
el nivell, poden repetir el nivell completats tantes vegades com es 
vulgui

Mòdul Levels activity

Identificador CU - 007

Nom Comprobar la posició del usuari en el ranking

Prioritat Baixa

Descripció L’usuari pot comprobar en quina posició es troba en el ranking en 
funció a altres usuaris de l’aplicació.

Actors Usuari de l’aplicació

Precondicions L’usuari ha de haver accedit  a l’aplicació

Iniciat per Usuari de l’aplicació

PostCondicions L’usuari pot comprobar que en quina posició es troba, i quants punts li 
falten per superar el pròxim rival

Mòdul Ranking activity
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Identificador CU - 008

Nom Consulta de les normes

Prioritat Mitja

Descripció L’usuari pot consultar les normes bàsiques que es fan servir en les 
tasques que es proposen durant el joc

Actors Usuari de l’aplicació

Precondicions L'usuari ha d’haver accedit a l’aplicació

Iniciat per Usuari de l’aplicació

PostCondicions Es mostra una pantalla amb les normes bàsiques de gramàtica per 
poder superar els nivells

Mòdul Rules activity

Identificador CU - 009

Nom Consulta del perfil

Prioritat Mitjà

Descripció L’usuari pot consultar les seves dades bàsiques, com són el nom 
d’usuari, el punts que té, la posició en el ranking

Actors Usuari de l’aplicació

Precondicions L’usuari ha d’haver accedit a l’aplicació

Iniciat per Usuari de l’aplicació

PostCondicions Es mostra la pantalla amb les dades del usuari dins l’aplicació

Mòdul Config/Profile Activity
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2.4 Diagrama de seqüencia 

Descripció de cada un dels missatges del diagrama 

Id Missatge Descripció

1 Request Login Sol·licitud per part de l’usuari a accedir a l’aplicació

2 Login Incorrect Les dades d’accés no son vàlides

3 Exit Es surt de l’aplicació

4 Login Correct Les dades d'accés son vàlides, l’usuari accedeix a la 
pantalla principal de l’aplicació

5 Select Play/Resume 
Game

Es comença una nova sessió dels jocs o es continua amb 
una sessió ja existent

6 Back Button/Finish 
activity

Es torna a la pantalla principal si  l’usuari ha pres el botó 
enrera o ha acabat les tasques proposades

7 Play Levels Es juga a tots els nivells disponibles per l’usuari tantes 
vegades com es vulgui

8 Select Ranking Es sol·licita accedir a la pantalla de Ranking d’usuaris

10 Select Rules/Help Es sol·licita accedir a la pantalla amb les normes que 
s’apliquen en els jocs

12 Select Profile Es sol·licita accedir a la pantalla del perfil del l’usuari

9,11,13 Back Button L’usuari torna a la pantalla principal ja uqe ha pres el botó 
de tornar enrera
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figura 17: Diagrama de seqüència



3. Disseny 

3.1 Arquitectura de l’aplicació 

En aquesta aplicació es farà servir una estructura de tres capes (Capa de Da-
des, Capa de Negoci i Capa de Presentació). 

• En la capa de Dades, hi haurà tots els mètodes per accedir a la base de 
dades i obtenir el contingut de les seves taules. 

• En la capa de Negoci, contindrà tots els mètodes per informar correc-
tament la capa de presentació i obtenir la interacció de l’usuari amb 
l’aplicació. 

• En la capa de presentació es mostra tota la informació a l’usuari. Aques-
ta capa utilitzarà els recursos per mostrar millor la informació a l’usuari 
final. 
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figura 18: Arquitectura de l’aplicació



3.2 Diagrama UML de la base de dades 

Aquesta és una primera versió del disseny de la base de dades, en el moment 
d’implementar el projecte pot modificar-se en funció dels problemes que puguin 
anar sortint. 

 

Definició de les taules utilitzades: 
  

•  Users: Taula on es guardaran els usuaris de l’aplicació 
• us_id: Identificador de l’usuari(Integer) 
• us_name:nom de l’usuari (Text) 
• us_password: contrasenya (Text-encriptat) 
• us_level: nivell que ha assolit l’usuari (Integer) 
• us_points: punts assolits en el joc (Integer) 

•  Bonus: Taula que defineix quines bonificacions es poden 
aconseguir 

• bo_id: Identificador del bonus(Integer) 
• bo_name: Nom del bonus(Text) 
• bo_min_points: Camp que indica el mínim de punts per 

aconseguir el bonus(Integer) 
• bo_description: Descripció dels beneficis del bonus(Text) 
• bo_retry: Numero de cop que es pot concedir la 

bonificació(Integer) 

• User-Bonus: Taula de relació entre el bonus i els usuaris 
• ub_user_id: Identificador del usuari(Integer) 
• ub_bonus_id: Identificador del bonus(Integer) 
• ub_bonus_retry: Numero de cops que s’ha assignat el bo-

nus(Integer) 
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figura 19: Diagrama de base de dades



• Levels: Taula on s’indiquen els nivells del joc. 
• le_id: Identificador del nivell(Integer) 
• le_name: nom del nivell (Text) 
• le_sub_level: Indica si forma part d’un nivell superior (Blob) 
• le_points: Nombre de punts per superar el nivell (Integer) 
• le_parent_id: Identificador del nivell superior, si estiguéssim 

parlant de un sub-nivell (Integer) 

• History-Content: Taula que contindrà el contingut del joc. 
• hc_id: Identificador de la taula 
• hc_level_id: Identificador del contingut segons el nivell, està 

relacionat amb la taula Levels(Integer) 
• hc_history: Contingut que es mostra en el joc(Text) 
• hc_hints: Pistes i/o ajudes per superar el joc (Text) 

La base de dades que s’utilitza serà SQLite, que permet una major integració 
amb l’entorn de Android Studio. Aquesta base de dades inicialment formarà 
part de l’aplicació, per tant, només s’accedeix de manera local. 
 

!22

figura 20: IDE de la base de dades  SQLite



3.3 Diagrama UML de entitats 

Aquest diagrama és un primer prototip que pot sofrir modificacions en la fase 
d’implementació. Sobretot en el mètodes que es faran servir durant la següent 
fase del projecte. 

 

Les entitats que trobem en el sistema són pràcticament una còpia de les taules 
que tenim en base de dades. En aquesta fase del projecte encara no es detec-
ta que es necessitin augmentar les propietats de les entitats, ni tampoc la crea-
ció de noves entitats. 

La relació entre usuaris i bonus, es fa a partir de l’entitat user-bonus. En aquest 
cas, un usuari pot tenir varis bonus, i un bonus pot aplicar-se a diversos usua-
ris.  

La relació entre nivell i contingut, en principi hauria de ser amb una equivalèn-
cia de 1 a 1, però s’ha optat perquè un tipus de contingut es pugui aplicar a di-
ferents nivells. 
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figura 21: Diagrama de entitats



3.4 Prototipat: Iteració 1 
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figura 22: Primera versió del prototip,  fet a mà



3.5 Prototipat: Iteració 2 

En aquesta iteració s’ha utilitzat el programa UXPin, la versió de prova, de fet 
es pot generar un link per veure la navegació, però en superar la versió de pro-
va no sé si estarà disponible, si fos així, en properes iteracions es faria servir el 
programa de zeplin, que és gratuït si només tens un projecte. 

El link per veure la navegació és el següent: 

https://preview.uxpin.com/8b4b0dcde0f53dd2a011da36964ed2938a142035#/
pages/82559809/simulate/sitemap?mode=i  

Pantalla de login 
 

  En aquesta pantalla només hi haurà  
dos camps per introduir un nom 
d’usuari i la contrasenya, amb un 
botó per poder validar les dades. 

En el cas que l’usuari no estigui re-
gistrat s’habilitarà un accés per crear 
un nou usuari.       
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Paraules amb Història

Registre nous usuaris

figura 23: Pantalla de Login

https://preview.uxpin.com/8b4b0dcde0f53dd2a011da36964ed2938a142035%23/pages/82559809/simulate/sitemap?mode=i
https://preview.uxpin.com/8b4b0dcde0f53dd2a011da36964ed2938a142035%23/pages/82559809/simulate/sitemap?mode=i


Pantalla Selecció Activitats 

En aquesta pantalla trobem les dife-
rents opcions que poden realitzar                 
en la nostra aplicació. 

Play/Resume: Participar en els jocs 
proposats 

Ranking: Consultar el ranking de l’apli-
cació 

Rules: Consultar les normes necessà-
ries per realitzar els jocs que es pre-
senten a l’aplicació. 

Perfil/Config: La icona de configuració 
ens permet accedir al perfil de l’usuari. 
 

Pantalla Principal del Joc/Selecció dels nivells 

En aquesta pantalla es pot seleccionar 
a quin nivell volem jugar, els diferents 
nivells per jugar s’aniran desbloquejant 
en funció de les fites que l’usuari vagui 
aconseguint. 

Cada opció enllaça amb la pantalla 
d’un joc nou. 
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figura 24: Pantalla Selecció Activitats

figura 25: Pantalla Selecció de nivells



Pantalla del joc 

En aquesta pantalla és on es desenvo-
lupa tota l’acció de l’aplicació, seguint 
el fil conductor de l‘història de l’huma-
nitat s’aniran proposant diferents jocs/
reptes basats amb qüestions ortogràfi-
ques o de la gramàtica catalana. 

 

Pantalla de Ranking 

Pantalla on es pot consultar la posició 
que l’usuari es troba en relació a altres 
usuaris de l’aplicació. 
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figura 27: Pantalla de ranking

figura 26: Pantalla principal del joc



Pantalla de Normes 

En  aquesta pantalla podrem consultar 
les normes que s’utilitzen per resoldre’s 
els jocs/reptes de l’aplicació. 

 

3.6 Avaluació 

Per poder comprovar la viabilitat del projecte, s’aniran creant propostes de dis-
seny de pantalles que es mostraran als usuaris per obtenir la seva opinió sobre 
la funcionalitat del disseny i si es pot aconseguir l’objectiu principal d’ajudar als 
usuaris amb l’ortografia. 

Cada cop que es faci un nivell, es farà una mostra per avaluar-ne la idoneïtat 
del disseny. 
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figura 28: Pantalla de les normes



 
3.7 Mapa de les pantalles 
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figura 29: Mapa de les pantalles - Versió 1



3.8 Disseny final de les pantalles 
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figura  30 : Pantalla login final figura  31: Pantalla nou usuari final

figura  32 : Pantalla nivells final figura  31: Pantalla inici final



 

 

!31

figura  34 : Pantalla joc final figura  35: Pantalla validacions final

figura  36 : Pantalla bonus final
figura  37: Pantalla nivell superat final
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figura  38 : Pantalla normes final
figura  39: Pantalla descripció normes final

figura  40 : Pantalla classifiació final
figura  41: Pantalla configuració final



3.9 Mapa final de navegació entre pantalles 
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1. Accés usuari registrat 
2. Error introduir usuari 
3. Registre nou usuari 
4.Participar en el joc 
5.Pantalles de nivells del joc 
6.Pantalles validacions 
7.Pantalles bonificacions/jocs 
8-9.Pantalles felicitacions 
10*. Es torna a la pantalla de nivells 
11.Pantalles de normes 
12.Pantalles de descripció normes 
13.Pantalla classificació 
14.Pantalla configuració 

figura  42: Mapa de l’aplicació final 
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4. Implementació 
4.1 Entorn de desenvolupament 

Android Studio és un entorn de desenvolupament integrat (IDE) oficial pel desenvolu-
pament d’aplicacions per Android basat amb IntelliJIDEA IntelliJ IDEA .


A més a més de ser un editor de codi, conté funcions que proporcionen un augment 
de productivitat en el desenvolupament d’aplicacions.


• Un sistema de compilació basat en Gradle.

• Un ràpid emulador.

• L’entorn unificat per poder desenvolupar qualsevol aplicació amb android

• L’Ús de plantilles així com la possibilitat de descàrrega de codi font des de 

GitHub.

• Instant Run, poder executar l’aplicació sense la necessitat de compilar cada 

cop l’APK.
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figura  43: Imatges android studio i versió 

https://www.jetbrains.com/idea/


Android studio és una interfície gratuïta que permet el desenvolupament d’aplicacions 
natives. Aquest programa defineix i estructura correctament el projecte en funció del 
tipus d’aplicació que es vulgui desenvolupar.


Les característiques del projecte es troben dins el fitxer build.graddle. En aquest fitxer 
podem trobar:


• Identificador de l’aplicació: ortnerferran.android.uoc.edu.tmf

• minSdkversion : 21

• targetSdkVersion: 26

• versionCode: 1

• versionName: “1.0”

• així com dependències que conté el projecte i la utilització de plugins.


	 


Per aquest projecte s’ha desenvolupat amb un dispositiu físic que disposa amb una 
API amb la versió 26, però els dispositius que continguin una versió mínima de la seva 
API número 21, es poden descarregar l’aplicació. Aquesta característica ens propor-
ciona una cobertura del 71% dels dispositius amb android instal·lat.
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figura  44: Imatges IDE android studio 



4.2 Estructura de directoris del projecte. 

Les carpetes més importants que formen els projectes són:

	 


• src 
• assets: En aquesta carpeta troben els arxius com ara tipus de fonts o base 

de dades.

• java: En aquest directori de carpetes, hi ha les classes que es fan servir en 

l’aplicació.

• res: Carpeta de recursos, hi trobem les vistes, les icones, fitxers IU

• test 
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figura  45: Imatges gradle del projecte 

figura  46: Estructura carpetes del projecte 



Les normes de codificació que s’han seguit per desenvolupar el projecte tenen una 
sèrie de característiques i així evitar confusió  per l’hàbit de treballar amb altres llen-
guatges de programació i entorns.


• Les classes tenen la paraula “Activity” al final d’aquesta, excepte aquelles clas-
ses que es refereixen a entitats de la base de dades o son classes d’ajuts (hel-
pers…)


• els noms tant de les classes, com dels mètodes sempre comencen amb majús-
cula cada paraula que el conformen, ex:


• HomeActivity 

• SetButtons()


• Les variables que són de classe s’els afegeix un prefix “m_[nomvariable]” per 
diferenciar d’aquelles variables que només són de mètode que s’els identifica 
amb un prefix “_[nomvariable]”


• Les vistes o layouts, sempre porten el prefix “activity_” , i s’escriuen en minúscu-
la.


4.3 Requisits Aconseguits 

La majoria dels requisits definits en la fase de disseny s’han realitzat correctament o 
parcialment, havent-hi modificacions que han anat passant en la fase d’implementa-
ció.


Es poden donar per finalitzats correctament els requeriments següents:


  RF1,RF2,RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8,RF9,RF10,RF12,RF13,RF15,RF16, RNF2 i RNF3


Es consideren parcialment validats els requeriments:


	 RF11: S’ha implementat un sistema que detecta si s’han d’afegir punts adicionals o no a l’usuari. 

	 RF14: S’ha creat un llistat, que s’ordena en funció dels punts aconseguits al passar els 	 	 	
	 nivells de l’aplicació. 

	 RF17: Només s’ha implementat un sistema d’ajut en les pantalles on s’està desenvolupant 	 	
l’aplicació, en les pantalles de resum, repàs … no es proporciona aquest ajut. 

	 RNF1: A causa de la desviació que  ha sofert el projecte la persistència en base de dades 		 	
ha quedat limitada a les dades de l’usuari, el seu nivell de punts. 

Per altra banda s’han afegit noves funcionalitats que no s’havien tingut en compte, 
com ara el fet de poder resetejar els punts de l’usuari i d’aquesta manera poder tornar 
a començar de nou a l’aplicació. Aquesta funcionalitat s’ha afegit en el menú de la 
pantalla de configuració.
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4.4 Motius de desviaments en el plantejament de la fase de disseny 

El principal motiu de desviament ha estat poder adaptar el contingut al nivell que un 
nen/nena pugui entendre correctament. De fet, durant el procés d’implementació s’ha 
pogut gaudir del suport d’un equip de tester amb edats entre 11 i 7 anys que han anat 
indicant quines parts eren més complicades d’entendre o si el contingut era excessiu 
per la seva edat.


El principal problema que hi trobaven es que hi havia un excés de text i que això feia 
dificil poder entendre quin era la situació que es plantejava. 

Una altra de les queixes fou que no sabien si s’havia contestat correctament, per 
aquest motiu, cada cop que es selecciona una resposta s’indica amb un color verd si 
es correcte o amb un color groc en cas contrari.


Un altre dels motius de desviament ha estat amb el tema del disseny de les icones, 
imatges, etc.. ja que per trobar una imatge o icona, les gratuïtes o bé no s’ajustaven al 
que es necesitava o bé s’havien que pagar.


4.5 Casos de proves 

Nom del Cas de Prova Precondicions Escenari d’èxit

cas 1 Inserir Usuari Registrat Inserim un nom d’usuari, el seu password S’ha d’accedir a la pantalla d’inici

cas 2 Usuari Registrat, password incorrecte Inserir el nom d’usuari, però un password que 
no existeix

No s’ha de permetre accedir a l’aplicació

cas 3 Usuari no registrat Inserirm un nou usuari i password Ha de mostrar una pantalla de registre de 
nou usuari, un cop registrat ha d’anar a la 
pantalla d’inici

cas 4 Usuari i Password en blanc No s’ha de posar res en els camps d’usuari i 
password

Ha de sortir  un missatge de procés 
incorrecte.

cas 5 Navegació des de Home 1 Prémer el botó començar Obre la vista del Dashboard

cas 6 Navegació des de Home 2 Prémer el botó Normes Obre la vista on seleccionar un tipus de 
norma

cas 7 Navegació des de Home 3 Prémer el botó Classificació Obre la vista amb el ranking dels usuaris

cas 8 Navegació des de Home 4 Prémer el botó Configuració Obre la vista amb el perfil de l’usuari i els 
nivells assolits

cas 9 Dashboard 1 Si l’usuari es nou Només está habilitat el nivell del paleolític, el 
comptador de punts superior està a 0

cas 10 Dashboard 2 Usuari que ha superat com a mínim un nivell En la vista s’ha d’observar que estan 
desbloquejats els nivell en funció dels punts 
aconseguits.

cas 11 Dashboard 3 Participar en un nivell Quan es participa en un nivell si tornem  a la 
pantalla de dashboard, els punts s’han 
d’actualitzar.

cas 12 Participar 1 Ajut en pantalla Al seleccionar qualsevol desplegable del 
nivell, apareix un ajut en la pantalla.

cas 13 Participar 2 Resposta correcte Si la resposta es correcte, el desplegable 
s’ha de posar de color verd i aparèixer el 
botó de següent.
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cas 14 Participar 3 Resposta incorrecte Si la resposta seleccionada no es la correcta, 
el desplegable es torna groc i el botó següent 
desapareix o no es mostra.

cas 15 Participar 4 Doble validació En els nivells amb dos possibilitats de 
resposta, si no estan correctes ambdues, no 
es mostra el botó següent.

cas 16 Participar 5 Desbloqueig nivell Cada cop que es supera un nivell, s’indica 
mitjançant una pantalla splash, i es 
desbloqueja el següent nivell.

cas 17 Participar 6 Nivells no disponibles Si no tens els punts necessaris, i vols accedir 
a un nivell superior surt un avís que no es 
possible. També existeixen nivell que no 
estan implementats.

cas 18 Classificació 1 Actualitzar punts Cada vegada que es sumen punts, l’usuari 
ha de poder pujar en el ranking de 
classificació.

cas 19 Perfil Comprovar informació A l’obrir la pantalla d’informació/configuració, 
s’ha de mostrar el nom d’usuari i els nivells 
assolits.

cas 20 Perfil Reiniciar els punts En la pantalla de perfil, des de el menú 
superior s’ha de poder reiniciar els punts del 
jugador, per tornar a participar de l’aplicació.

cas 21 Navegació des de Menu superior Des de la majoria de les pantalles es pot 
accedir a altres parts de l’aplicació.

En funció de la pantalla on ens troben tenim 
diferents opcions per navegar o realitzar 
accions com sortir de l’aplicació o bé anar a 
la pantalla d’inici.
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4.6 Altres Aplicacions que s’han utilitzat en el projecte 

 

Keynote, per poder crear la presentació 

 

Creació de la base de dades del projecte 
 

Per detectar el color necessari en les pantalles de l’aplicació 

 

Per unificar totes les parts i crear la presentació 

 

Permet crear un video de la pantalla 

 

Permet la compressió d’un video a un nivell asequible per en-
viar, de fet, ha permés que el video de presentació baixés de 
1,26Gb a 53,4Mb 

 

Programa de compressió per els Mac. 
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4.7 Futures millores en el projecte. 

Durant el procés de desenvolupament del projecte i sobretot en la fase d’im-
plementació, amb motiu de fer proves i contrastar opinions entre els nens que 
varen provar l’aplicació i els seus pares, així com algun professor que he tingut 
oportunitat de contactar han sorgit una sèrie de qüestions a desenvolupar per 
fer una aplicació molt més robusta. 

• Publicació de l’aplicació a la Play Store, per poder accedir qualsevol 
persona 

• La base de dades, en lloc de ser en un entorn local, que sigui comuna 
entre els usuaris de l’aplicació. 

• Canvi en el contingut, no tots els pares estaven d’acord en seguir una 
línia temporal de la història, els nens per la seva banda han proposat 
altres continguts diferents com poden ser: el món del futbol, l’esport, 
videojocs.. 

• L’aspecte , malgrat intentar que fos per a nens, no sempre ha aconse-
guit el seu propòsit. Aquest tema es podria solucionar amb la col·labo-
ració d’un dissenyador. 

També per part meva he pogut detectar o intuir a partir de comentaris futures 
millores per augmentar la qualitat de l’aplicació. 

• Durant la conversa amb el professor es va fer visible, la necessitat de 
comptar amb una persona professional del sector educatiu, per evitar 
errors involuntaris. 

• La dedicació a factors externs propis de la programació, ha generat que 
el producte no tingui l’acabat desitjat en un principi. Està clar que per fer 
un producte es necessita tota una sèrie de perfils que facilitin el funcio-
nament del procés del projecte. 

• La manca de temps per abordar una aplicació d’aquestes característi-
ques també ha estat un factor important. 

• Un millor coneixement en crear aplicacions en Android, hauria estat de 
gran ajut, durant el procés d’implementació s’hi han hagut de camviar 
alguns funcionaments, per desconeixement o per la dificultat que impli-
cava aplicar-ho. 

• La creació de la presentació s’ha complicat al no poder comptar d’una 
estança en silenci. 
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5. Conclusions 
Aquest projecte va començar en veure les dificultats que té la meva filla per es-
criure correctament en català, considero que el resultat del mateix ajuda en part 
a solucionar aquestes mancances.  

De fet, l’aplicació ha estat testejada per diferents nens que tenen edats entre 7 i 
11 anys que vénen de diferents famílies, escoles o ciutats i el resultat de la ma-
joria d’ells ha estat molt positiva, alguns m’han demanat més nivells, altres can-
viar el contingut per una temàtica diferent, però el punt d’unió ha estat el fet de 
poder superar als altres. 

S’ha pogut comprovar que la gamificació és una eina molt útil en el procés 
d’aprenentatge i que fomenta l’interès suficient per aprendre quins són els con-
ceptes correctes. 

L’experiència amb els pares dels nens que m’han ajudat a testejar el producte 
ha estat molt diversa, d’una banda m’he trobat una acceptació del projecte molt 
entusiasmada, implicant-se aportant idees per a millores del producte que no 
s’havien tingut en compte, però d’altra banda he detectat que l’ús de la tecno-
logia en el sistema d’aprenentatge ha fet que un parell de famílies consideres-
sin que l’aplicació no és vàlida per adquirir nous conceptes. 
De totes aquestes opinions, tant les dels nens com de la gent adulta, he pogut 
extreure tot un grapat de canvis, millores, eliminacions de parts del projecte que  
s’ha presentat. 

Com a desenvolupador, de fet és el meu ofici malgrat que no sigui de disposi-
tius mòbils, he detectat parts que normalment no es tenen en compte en el dia 
a dia i que m’han comportat grans dificultats. Per anar desgranant aquests in-
convenients començaré per la part d’anàlisi, en la meva feina estic acostumat al 
fet que l’anàlisi d’un producte el faci un analista de producte i que quan arriba 
estudiat al desenvolupador, la feina d’aquest sigui molt més simple. Un altre 
punt d’especial conflicte ha estat el disseny i tota la temàtica de les imatges, 
icones, etc… Normalment, com a programador s’utilitzen les imatges que es 
faciliten en el document funcional, però el fet de pensar una aplicació quins co-
lors fer servir, a quin públic va dirigit i quines icones poden ser les més repre-
sentatives ha estat un autèntic mal de cap, sobretot pel copyright de les imat-
ges.En aquest projecte ha estat enriquidor com a programador, m’ha permès 
aprofundir en camps que normalment no tinc accés ( disseny, anàlisis, tracte 
amb clients…) fet que m’ha proporcionat una nova visió, positiva, per les tas-
ques que realitzen alguns companys de feina i que normalment són invisibles a 
la majoria de la gent. 

Per concloure, considero que el resultat final del producte compleix amb les ex-
pectatives inicials, però que amb la disposició de recursos humans especialis-
tes i més temps per desenvolupar el producte pot arribar a ser una eina TIC 
molt interessant per fer-se servir en les aules. 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6. Glossari 
  
Gamificació: Sistema d’ensenyament basat en els beneficis que s’implemen-
ten en els jocs. A partir de recompenses, assoliments l’usuari es motiva a conti-
nuar l’aprenentatge. 

Android: Sistema operatiu, ideat per google per al seus dispositius mòbils 

IOS: Sistema operatiu de Apple, per als seus dispositius. 

Web responsive: Pàgina Web que s’adapta visualment a diferents resolucions 
de dispositius. 

Requisits funcionals: Son aquells requisits que son necesaris perqué l’aplica-
ció funcioni correctament. 

Requisits no funcionals: Requesits que no son imprescindibles, pero si que 
ajuden a millorar la funcionalitat del producte. 

Casos d’ús: Són els diferents escenaris que un usuari de l’aplicació es pot tro-
bar en la seva utilització. 

Actors: Usuaris potencials que poden utilitzar l’aplicació, s’indica quines són 
les seves motivacions i el que pot arribar a fer servir de l’aplicació pel seu bene-
fici. 

APK: és un arxiu amb extensió .apk que conté una aplicació pel sistema operatiu An-
droid. És un acrònim del seu nom en anglès Android Aplication Package. És molt sem-
blant als arxius executables que tenim al Windows, des de on s’instal·la el software. El 
format APK és bàsicament un format de compressió similar al Zip i que dins conté tots 
els arxius necessaris per que funcioni una aplicació en Android. 

TICs : Abreviatura de Tecnologies de l’informació i de la comunicació 

Tècniques mecàniques de gamificació: Són aquelles tècniques que s’utilitzen per 
recompensar a l’usuari des de desafiaments, obtenció de premis, misions o reptes.. 

Tècniques dinàmiques de la gamificació: Són aquelles tècniques que es fan servir 
per motivar a l’usuari a continuar avançant,  com pot ser obtenir una recompensa, ce-
lebrar un assoliment… 
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7. Bibliografia 

Aplicacions de Referència: 

• aprendre catalán, aplicació de Fun easy learn amb 10.000+ descàrre-
gues (Març 2018) [1] 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.phrase-
book.catalan 

• Letrix Catalán, aplicació d’andromedasoft amb 10.000+ descàrregues 
(Maig 2016) [2] 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.andromedesoft.letrixcat 

• Jocs nens Catalunya en Català, aplicació de boriol amb 10+ descàrre-
gues (Juliol 2014) [3] 

https://play.google.com/store/apps/details?id=boriol.catalunya.jocs 

• Ortografia bàsica: [4] 

 http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia_ci/ortografia.html 

• Aventura’t amb l’ortografia: [5] 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm 

Recursos utilitzats en la presentació en video. 
  

• L’utilització de les tic en les escoles. 

 https://www.aula1.com/uso-las-tic-la-escuela/ 

• Gamificació. Un tipus d’aprenetatge 

 https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/ 
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8. Annexos 
Programes Utilitzats Online: 

Diagrames: 

https://www.draw.io/ 

Prototip i navegació:(D’aquest programa s’ha utilitzat la versió de prova) 

https://www.uxpin.com/ 

Referencia Android Studio


https://developer.android.com/studio/intro/?hl=es-419


Recursos gràfics


https://www.freepik.com/free-vector/trophies-set-in-flat-design_840797.htm 

https://www.flaticon.com/ 

Llistat de Imatges 

1. Imatge de descàrrega “Aprendre Català” 
2. Captura de l’aplicació “Aprendre Català” 
3. Imatge de descàrrega “Letrix Catalán” 
4. Captura de l’aplicació “Letrix Catalán” 
5. Imatge de descàrrega “Joc de nens en català” 
6. Captura de l’aplicació “Joc de nens en català” 
7. Captura imatge “Ortografia bàsica” 
8. Captura d’una pantalla “Ortografia bàsica” 
9. Captura pantalla “Aventura’t amb l’ortografia” 
10.Proposta de disseny de pantalla per l’aplicació 
11.Taula resum del diagrama de Gantt 
12.Diagrama de Gantt 
13.Diagrama de Gantt de recursos 
14.Captura de les dates d’entrega del projecte 
15.Usuaris i context d’ús 
16.Diagrama de casos d’ús 
17.Diagrama de seqüència 
18.Arquitectura del sistema 
19.Diagrama de bases de dades 
20.IDE de la base de dades 
21.Diagrama d’entitats 
22.Primera versió del prototip de l’aplicació 
23.Pantalla de Login 
24.Pantalla de selecció d’activitat 
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25.Pantalla de selecció de nivell 
26.Pantalla principal del joc 
27.Pantalla de Ranking/classificació 
28.Pantalla de normes 
29.Mapa de l’aplicació primera versió  
30.Pantalla de login final 
31.Pantalla de nou usuari final 
32.Pantalla de nivells final 
33.Pantalla d’inici final 
34.Pantalla de jocs final 
35.Pantalla de validacions final 
36.Pantalla de gratificació final 
37.Pantalla de nivell superat final 
38.Pantalla de normes final 
39.Pantalla de descripció de les normes final 
40.Pantalla de classificació final 
41.Pantalla de configuració final 
42.Mapa de navegació entre pantalles definitiu 
43.Imatge d’Android Studio i la versió utilitzada 
44.Imatge de l’entorn (IDE) de l’android Studio 
45.Imatge del fitxer Gradle del projecte 
46.Imatge de l’estructura de carpetes del projecte. 
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