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1. Introducció i estat de l’art 

 

1.1. Contextualització 

 

 El projecte al que fa referència aquesta memòria forma part d’un projecte més ampli. 

L’esmentat projecte ha estat desenvolupat per dues persones on cadascuna d’elles ha 

desenvolupat una aplicació en particular amb una base en comú que les interrelaciona: 

‘que cuino avui?’ i ‘el meu rebost’. La base en comú que tenen ambdues aplicacions és 

el motiu per el qual un mateix tribunal s’encarrega de l’avaluació d’ambdós projectes. 

 Els projectes que s’han desenvolupat s’han pensat per a poder satisfer les 

necessitats d’una unitat familiar a l’hora de saber l’stock actual d’un, o més, rebosts i 

quins plats/menús puc fer a partir d’ell.  

 En el meu cas particular, ens trobàvem que cada cop que anàvem a comprar, tot i 

que portéssim feta la llista de la compra, sempre trobàvem quelcom interessant per 

comprar i no sabíem si en teníem, si no en teníem, si en teníem molts, si en teníem 

pocs… 

 Per tal d’estalviar temps i recursos, ja que no saber aquesta informació en el moment 

et feia anar a casa, comprovar el rebost i, si ens seguia interessant el que havies trobat, 

tornar i comprar-ho, ens hem plantejat que seria de gran utilitat tenir una aplicació que et 

pogués dir en temps real l’stock del teu rebost.  

 A més a més, no només pot ser interessant portar al dia l’stock del teu rebost, sinó 

que també ens pot interessar saber/portar un control de l’stock de productes que 

tinguem a un altre rebost (ex. casa de la muntanya, casa del poble, casa dels pares…). 

Per exemple, en aquest últim cas, si els pares són grans i nosaltres som qui ens 

encarreguem de mantenir assortit el rebost (evitar-los pesos, portar grans quantitats i 

desplaçaments), ens és de gran utilitat saber l’stock del seu rebost. Entenem que en 

aquest cas, l’actualització de les dades no serà tan acurada i fiable com pugui ser la de 
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l’stock del rebost del que fas un ús diari, però sí pot servir de gran ajuda per a portar un 

control setmanal i d’ajuda per planificar la compra que sigui necessària fer. 

 La idea principal del projecte és facilitar en tot moment el dia a dia d’una unitat 

familiar, és per això, que el projecte ha estat pensat i desenvolupat per a dispositius 

mòbils. No tenia gaire sentit desenvolupar l’aplicació per a pc ja que els dubtes de: què 

tinc?, en compro?, en tinc molt o poc? sempre passen quan estàs comprant al 

supermercat i necessites fer la consulta in-situ i al moment. Un altre motiu afegit per el 

qual s’ha decidit fer-ho només per a dispositiu mòbil (o Tablet en una propera millora de 

l’aplicació) és que l’ús dels smartphones s’ha estès enormement i no deu quedar 

gairebé ningú sense!.  

 El desenvolupament de l’aplicació s’ha dissenyat per dispositius Apple, ja que són els 

dispositius dels que disposem a casa i amb els que ens hi trobem més còmodes 

treballant.  

 

1.2. Estat de l’art 

 La idea del projecte és desenvolupar una eina que permeti gestionar i controlar 

dues vessants de certes tasques domèstiques, en concret el binomi: ‘què tinc’ i ‘què 

cuino avui’. Ara per ara, no existeix cap aplicació que faci les dues coses i que 

estigui en castellà o català. 

No obstant, sí que s’han trobat aplicacions que fan parts del projecte per 

separat però en anglès. Les detallem a continuació amb una petita explicació de les 

seves característiques i mancances. 
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1.2.1. LiShop (Remember shopping) your shopping List 

 

L’aplicació ha estat desenvolupada per Daniel Vela, sota la categoria Estil de 

Vida a l’App Store. La primera versió es va publicar el 9 de març de 2011 i 

l’última actualització és del 24 de juliol de 2015. És compatible per iPhone, 

iPad i iPod Touch. En l’última actualització també és va incloure l’apple Watch. 

  L’aplicació està disponible en alemany, anglès, espanyol, francès, italià i 

portuguès i és gratuïta. 

Aquesta aplicació únicament permet fer llistes de la compra. D’una llista de 

productes predefinida (productes alimentaris i de neteja) i que pots modificar, 

selecciones la quantitat que vols comprar i s’afegeix a la llista.  

- Avantatges: l’aplicació és d’ús senzill i pràctic. És una aplicació útil si el 

teu objectiu, únicament, és fer llistes de la compra. 

-  Inconvenients: el clar desavantatge és que no ens permet saber quin és 

l’stock que tenim del producte i que tampoc s’actualitzarà quan l’hàgim 

comprat. Tampoc tenim la possibilitat d’enllaçar amb l’aplicació de 

receptes.  
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1.2.2. Pantry Shop 

 

L’aplicació ha estat desenvolupada per Sri Pillalamarri, sota la categoria Estil 

de Vida a l’App Store. Hi ha dues versions de l’aplicació. L´última es va 

publicar 19 de setembre de 2013. És compatible per iPhone, iPad i iPod Touch 

i està disponible en alemany, anglès, espanyol i sami septentrional. És 

gratuïta. 

Aquesta aplicació, té característiques similars a l’anterior (permet fer llistes 

de la compra) però amb certes millores. 

- Avantatges: Solventa la gran mancança de l’aplicació anterior, ja que sí 

permet tenir un control de l’stock dels nostres productes. A més a més, 

ens permet categoritzar-los i incloure dates de caducitat. També permet 

crear llistes de la compra organitzades en funció de l’establiment on 

volem comprar. 

- Inconvenients: No permet afegir productes mitjançant l’escaneig del codi 

de barres i tampoc enllaça amb cap aplicació de receptes. 
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1.2.3. Prep & Pantry Lite – Food Storage Organizer 

 

L’aplicació ha estat desenvolupada per l’empresa Mark Patrick Media LLC 

sota la categoria de Productivitat a l’App Store. La primera versió es va 

publicar al 2011 i l’última versió data del 18 de març de 2015. És compatible 

per iPhone, iPad i iPod Touch. Està disponible en alemany i anglès i disposa 

d’una versió de prova gratuïta i una altre completa de pagament (7,99€). 

Aquesta aplicació és la més completa de totes les analitzades. Té totes les 

característiques de les anteriors i a més a més, solventa els inconvenients de 

les altres dues. 

- Avantatges: no només es poden fer llistes de la compra, sinó que 

gestiona l’stock un cop has realitzat la compra. També ens permet afegir 

i decrementar productes mitjançant l’escaneig dels codis de barres 

(també manualment).  

- Inconvenients: El gran inconvenient que li trobem, un cop descarregada i 

provada, és que és una aplicació molt poc user-friendly, és a dir, és molt 

complicada de fer servir si no ets un expert. No està en espanyol i la 

versió de prova té un ús molt reduït. De manera comú a les altres, 

tampoc enllaça amb cap aplicació de receptes.  
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1.2.4. Conclusions 

Després d’analitzar les aplicacions existents i veure que tenen mancances 

que per a nosaltres serien molt interessants, creiem convenient dissenyar una 

aplicació que sigui fàcil de fer servir per a qualsevol usuari i que gestioni l’stock 

del nostre rebost, a més de proposar-nos receptes de cuina. 

	  

2. Definició de l’abast 

2.1. Objectius 

L’objectiu d’aquest projecte és el resultat del binomi de dues aplicacions. La 

primera, El Meu Rebost, (i que més endavant definirem més acuradament) 

s’encarregarà de la gestió de l’stock i Què cuino avui?, on a partir d’un rebost triat 

es podran fer receptes. El disseny del software ha de permetre obtenir i gestionar la 

informació de manera ràpida i fiable. 

Podem dividir els objectius de la següent manera: 

• Creació de tants rebosts com l’usuari vulgui. En aquest rebost es podran 

gestionar tot tipus de productes domèstics (frescs, conserves, drogueria), ja 

que l’usuari podrà personalitzar i crear tantes categories com vulgui. 

• Gestió individual de cada rebost on l’usuari podrà conèixer l’stock de 

cadascun dels productes i modificar-ho. 

• Creació i categorització dels productes a elecció de l’usuari. 

• Creació d’una llista de la compra a partir dels productes que estiguin baixos 

d’stock. A partir d’aquesta llista es podran afegir productes que no estiguin 

baixos d’stock i també productes que encara no estan a la base de dades.  

• Gestió de l’històric de compres per a que l’usuari pugui recordar compres 

anteriors. 

• Creació d’una aplicació totalment gratuïta per a l’usuari. 
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• Informació actualitzada de l’stock en tot moment. Per aquest motiu la BD 

està compartida de forma remota i no de forma local.   

 

2.2. Abast 

L’abast d’aquest projecte és crear una aplicació sota el sistema operatiu d’Apple, 

més endavant ios, que satisfaci tots els objectius anteriorment detallats.  

Aquesta aplicació estarà dissenyada i optimitzada per a iphone 6, que és el 

dispositiu del que disposem. L’aplicació funcionarà correctament en versions ios 8 i 

superiors. Encara que l’aplicació funcionaria en la resta de dispositius, diferents a 

iphone 6 que fessin servir l’esmenada versió, la interfície gràfica no ha estat 

dissenyada per a ells i no es veuria correctament adaptada. Aquests dissenys 

queden pendents per a properes actualitzacions. 
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Existeixen dues parts ben diferenciades en aquest projecte. La primera 

englobaria  l’obtenció i introducció de les dades per part de l’usuari. I un segon bloc, 

on es tractaria la gestió d’stocks.  

La primera part, pot semblar la més farragosa per l’usuari, ja que ha de donar 

d’alta tots els productes de manera manual (amb o sense codi de barres). És veritat 

que existeixen llibreries de codis de barres (no oficials ni globals, on hi ha entre 

unes 20.000 – 30.000 referències) on el producte ja està identificat però aquestes 

són de pagament i el nostre objectiu era fer una aplicació totalment gratuïta. 

La segona part, s’encarregarà de que l’stock dels productes sigui correcte. 

S’haurà d’actualitzar cada cop que anem a comprar o s’haurà de decrementar 

automàticament cada cop que preparem una recepta en l’altre aplicació del binomi, 

què cuino avui?. 

 

2.3. Possibles obstacles 

L’aplicació és 100% dependent de la connexió a internet ja que aquesta 

emmagatzema les dades a una BD a internet. Sense aquesta connexió l’usuari no 

podrà disposar de les seves dades ni podrà actualitzar res. En funció de la velocitat 

de connexió podem experimentar que l’aplicació triga una mica en carregar les 

dades i si som més ràpids al, per exemple, introduir productes, podem tenir un 

comportament no desitjat de la nostre aplicació.  

 

2.4. Metodologia 

Aquest projecte serà realitzat per una única persona que desenvoluparà tant la 

part de desenvolupament del software com la interfície gràfica (jo). Cal aclarir que a 

l’hora de dissenyar la base de dades, s’ha treballat amb la persona que 

desenvolupa l’aplicació què cuino avui? ja que la BD és conjunta. 
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Per la fase del disseny ens hem ajudat de diverses persones que ens han ajudat 

a detectar possibles errors o dissenys que feien l’aplicació poc user-friendly. Un cop 

finalitzada, també ens han ajudat a provar-la i trobar petits errors que s’han detectat 

en l’ús diari de l’aplicació. 

 

3. Planificació Temporal 

3.1. Duració estimada del projecte 

Arribat a aquest punt, m’agradaria fer un incís per a comentar la casuística 

especial en que s’ha trobat el desenvolupament d’aquest projecte. Els dos 

components que conformem els projectes, ens trobàvem amb totes les 

assignatures aprovades des de feia més de tres anys, però per motius laborals no 

havíem començat mai a desenvolupar el projecte.  

A finals de l’any passat vàrem rebre un correu de la FIB en el que se’ns 

indicava que el termini per a presentar el projecte finalitzava al 2015, o es 

presentava o se’ns passava a grau. Això va provocar que ens comencéssim a 

moure, però fins a l’abril no vàrem començar més o menys seriosament.  

Davant del fet que havíem començat tard, la perspectiva de tenir-lo enllestit pel 

juny era massa optimista, pel que vàrem haver de demanar una moratòria per 

setembre, essent el darrer mes en el que se’ns permetria presentar el projecte. 
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S’ha hagut de demanar una moratòria final per a poder presentar passat el 15 de 

setembre. 

Així, la duració estimada del projecte és de tres mesos i mig amb unes 620 

hores, aproximades, de treball planificades. El projecte es va començar el 15 de 

juny de 2015 i es preveu la seva finalització el 31 de setembre de 2015. 

 

3.2. Recursos 

Els recursos que es preveuen fer servir en aquest projecte són els següents: 

• Recursos personals 

o Un desenvolupador/dissenyador: persona encarregada del 

desenvolupament de l’aplicació així com del disseny de la mateixa. 

La dedicació al projecte serà de 40 hores setmanals. 

• Recursos materials 

o Un ordinador apple amb connexió a internet. 

o Software necessari pel desenvolupador: X-Code 7. 

o Software necessari pel dissenyador: Pixelmator. 

 

3.3. Descripció de les tasques 

La planificació del projecte s’ha distribuït en diferents tasques que s’expliquen 

detalladament a continuació: 

• El disseny s’ha portat a terme en dos moments diferents de la vida del 

projecte. Es va fer un disseny inicial que complia amb les nostres 

expectatives, versió beta. Un cop estava gairebé finalitzada l’aplicació, es 

va optimitzar el seu funcionament i visió, pel que es van haver d’eliminar 

vistes (dissenys) Inter mitges i se’n van crear d’altres més genèriques. 
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S’han fet diferents dissenys i s’han anat modificant durant la vida del 

projecte ja que, prèviament, hem hagut d’aprendre a estructurar una 

aplicació ios i quin llenguatge de programació es feia servir. 

• S’ha de definir el model de dades que es farà servir a la base de dades. En 

aquest punt s’ha optat per un model que únicament guarda les dades a 

internet. 

• Desenvolupament de l’aplicació sota el sistema operatiu ios: 

o Inici: desenvolupar una pantalla inicial de l’aplicació des d’on l’usuari 

pugui seleccionar les opcions disponibles. 

o Emmagatzematge de dades: implementar la pujada i descàrrega de 

les dades del servidor. 

o Obtenció de les dades mitjançat el codi de barres (gadget ja 

implementat pel propi sistema operatiu), o manualment i la seva 

gestió. 

o Així com gestionar l’increment i decrement dels stocks. 

• No hi han hagut versions definitives que després hagin sigut millorades, 

sinó que un cop finalitzada l’aplicació, beta, sí s’han fet millores de disseny i 

accés a les dades, aplicació final. 

• S’haurà de preparar la documentació escrita de la memòria i preparar la 

presentació oral. 

 

3.4. Calendari 

3.4.1. Estimació d’hores de treball. 

 

Tasques Duració Feina 

Definició de l’abast 4 dies 15 hores 

Planificació Temporal 3 dies 12 hores 



	   17 

Gestió econòmica 4 dies 10 hores 

Disseny inicial 3 dies 20 hores 

Disseny final 3 dies 20 hores 

Model de dades – Definició 2 dies 16 hores 

Model de dades – Implementació 4 dies 25 hores 

ios 56 dies 420 hores 

Proves 4 dies 25 hores 

Documentació Final 14 dies 55 hores 

TOTAL 97 dies 618 hores 

 

 

4. Requisits 

A continuació definirem els requisits per a aquest projecte, diferenciats per categories. 

4.1. Requisit d’aparença i estil 

# requisit: 1 Tipus: Aparença i estil 

Descripció: La interfície de l’aplicació ha de ser agradable i 

senzilla a la vista. 

Justificació: Als usuaris els ha de resultar senzill i agradable fer-

la servir. 

Autor: Usuari 

Criteri de satisfacció: La persona encarregada del disseny, assolirà aquest 

requisit 

Prioritat Mitja 
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4.2. Requisits d’usabilitat 
 

# requisit: 2 Tipus: Usabilitat 

Descripció: L’aplicació ha de ser intuïtiva per a l’usuari. 

Justificació: Els usuaris han de saber fer servir l’aplicació sense 

cap manual d’instruccions. 

Autor: Usuari 

Criteri de satisfacció: 
El dissenyador serà l’encarregat de que les 

navegacions dintre de l’aplicació siguin intuïtives i 

senzilles. 

Prioritat Alta 

 

# requisit: 3 Tipus: Usabilitat 

Descripció: Sempre i quan sigui possible, l’aplicació haurà de 

preveure els petits errors dels usuaris. 

Justificació: Quant més estricte sigui el control d’entrada i 

eliminació de dades, menys errors tindrà l’aplicació. 

Autor: Usuari i programador 

Criteri de satisfacció: Es realitzaran validacions de dades, tant a l’entrada 

com a l’eliminació per a assolir el requisit. 

Prioritat Alta 

 

  



	   19 

4.3. Requisits de comprensió i educació 

# requisit: 4 Tipus: Comprensió i 

educació 

Descripció: Les diferents interfícies de l’aplicació, han de fer 

servir icones comprensibles per a l’usuari. 

Justificació: Utilitzar icones que representin el que es vol dir o 

que representin fidelment la realitat. 

Autor: Usuari  

Criteri de satisfacció: S’utilitzaran icones fàcilment associables a la 

realitat. 

Prioritat Mitja 

 

 
4.4. Requisits de velocitat i latència 

 

# requisit: 5 Tipus: Velocitat 

Descripció: L’aplicació ha de permetre crear/eliminar i gestionar 

stocks d’una manera ràpida i senzilla. 

Justificació: 
Quan més complicat i lent es faci el procés, més 

probabilitats tenim d’impacientar l’usuari i que deixi 

de fer-la servir. 

Autor: Programador 

Criteri de satisfacció: Es buscarà la programació/configuració més òptima 

per assolir aquest requisit. 

Prioritat Alta 
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# requisit: 6 Tipus: Latència 

Descripció: 
Al ser una aplicació d’ús exclusiu on-line, s’haurà de 

controlar el volum de dades a enviar i rebre, ja que 

no sempre tindrem una bona connectivitat. 

Justificació: 
El temps d’espera no ha de ser gaire llarg ja que si 

l’espera s’allarga, l’usuari es pot impacientar i deixar-

la de fer servir. 

Autor: Programador 

Criteri de satisfacció: Es buscarà la programació més òptima per assolir 

aquest requisit. 

Prioritat Alta 

 

4.5. Requisits de fiabilitat 
 

# requisit: 7 Tipus: Fiabilitat 

Descripció: L’aplicació ha de ser fiable, i no patir tancaments o 

bloquejos inesperats. 

Justificació: Si l’aplicació es bloqueja sovint, l’usuari la deixarà de 

fer servir. 

Autor: Programador 

Criteri de satisfacció: Es tractaran tots els errors possibles i es faran 

controls per a detectar petites incidències. 

Prioritat Alta 
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4.6. Requisits d’escalabilitat i extensibilitat 
 

# requisit: 8 Tipus: Escalabilitat i 

extensibilitat 

Descripció: 
L’aplicació ha de permetre fer-la servir en altres 

dispositius i s’ha de poder ampliar/modificar 

fàcilment. 

Justificació: 

L’aplicació està dissenyada gràficament per a iphone 

6, però serà fàcilment adaptable a altres dispositius 

que facin servir el sistema operatiu iOS 8. També 

serà fàcil fer-li millores. 

Autor: Programador 

Criteri de satisfacció: El dissenyador/programador s’encarregarà de 

minimitzar la quantitat d’interfícies a modificar. 

Prioritat Baixa 

 

4.7. Requisits de manteniment 
 

# requisit: 9 Tipus: Manteniment 

Descripció: L’aplicació ha de tenir un manteniment fàcil. 

Justificació: Qualsevol futur canvi en les versions del sistema 

operatiu, han de ser modificables amb facilitat. 

Autor: Programador 

Criteri de satisfacció: L’aplicació es realitzarà de forma ben estructurada. 

Prioritat Mitja 
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5. Especificació 

A continuació s’expliquen tots els casos d’ús possibles. Cada cas d’ús s’explica a 

través del camí ideal que existeix i les seves possibles variacions. 

 

5.1. Llista de casos d’ús 

L’aplicació té diferents casos d’us: 

• Gestió de productes/rebosts/categories 

• Gestió de compres 

• Històric de compres 

Així mateix, el primer cas d’ús té casos d’ús més específics: 

• Crear un rebost/categoria/producte 

• Eliminar un rebost/categoria/producte 

• Modificar un producte 

 

5.2. Actors del sistema 

En aquest projecte només hi ha un actor, en aquest cas l’usuari. Ell serà qui faci 

servir l’aplicació. 

 

5.3. Casos d’ús 

A continuació es detallen els casos d’ús mencionats anteriorment i els seus 

diagrames de seqüència. 
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5.3.1. Crear rebost 

En aquest cas es descriu el procés que es duu a terme quan l’usuari 

decideix crear el seu rebost. 

 

5.3.1.1. Descripció 

Crear rebost 

Actor  Usuari 

Precondició L’usuari ha accedit a l’aplicació i vol crear un rebost 

nou. 

Disparador L’usuari vol crear un rebost nou i clica el botonet ‘+’. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari inicia el procés de crear un nou rebost. 

2. L’usuari introdueix el nom del rebost que vol crear. 

3. L’usuari afegeix/enregistra el rebost que vol crear. 

4. Finalitza la creació del rebost 

Extensions 3a. En el cas de que el nom del rebost introduït ja 

existeixi, ens avisarà mitjançant una alerta de la 

situació: 

3a1. Tornar al pas 2 de l’escenari principal 

 

 

Sistema

Usuari
Històric de
compres

Gestió de 
compres

Gestió de 
productes
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5.3.1.2. Diagrama de cas d’ús 

 

                              

 

5.3.1.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús 

 

  

 

5.3.2. Llista de rebosts 

En aquest cas es descriu el procés que es duu a terme quan l’usuari 

entra a l’aplicació i s’ensenyen tots els rebosts que l’usuari té creats. 

 

5.3.2.1. Descripció 

 

Llista de rebosts 

Actor  Usuari 

Precondició L’usuari ha accedit a l’aplicació. 

Disparador L’usuari accedeix a l’aplicació. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari accedeix a l’aplicació. 

Extensions  

Usuari

<<include>>Gestió de 
productes Crear rebost

:Usuari /Aplicació

addNewRebost(nom) mentre el nom del rebost 
no existeixi

alerta(rebostCreat)

/Servidor

afegir()
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5.3.2.2. Diagrama de cas d’ús 

 

                  

 

5.3.2.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús 

 

 

 

5.3.3. Eliminar rebost 

En aquest cas es descriu el procés que es duu a terme quan l’usuari 

decideix eliminar un rebost, bé perquè prem el botó de navegació ‘edit’ i 

selecciona el rebost a eliminar o bé per a que llisca el dit per sobre de la cel·la 

i prem ‘elimina’. 

 

 

 

 

 

 

 

Usuari

Gestió de 
productes

:Usuari /Aplicació

elMeuRebost()

/Servidor

queryAllRebosts()
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5.3.3.1. Descripció 

 

Eliminar rebost 

Actor  Usuari 

Precondició Com a mínim hi ha un rebost creat. 

Disparador L’usuari ha lliscat el dit sobre la cel·la i prem el botó 

‘elimina’ o clica el botó ‘edit’ i selecciona el rebost a 

eliminar. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari clica el botó de navegació ‘edit’ o bé llista el 

dit sobre una cel·la. 

2. L’usuari selecciona el rebost a eliminar. 

3. Finalitza l’eliminació del rebost. 

Extensions  

 

5.3.3.2. Diagrama de cas d’ús 

 

                            

 

5.3.3.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús 

 

 

 

Usuari

Gestió de 
productes

Elimina 
rebost

:Usuari /Aplicació

elimina(rebost)

/Servidor

delete(rebost)
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5.3.4. Crear producte 

En aquest cas es descriu el procés que es duu a terme quan l’usuari 

decideix crear un producte nou o afegir-ne una unitat a un producte ja 

existent. L’usuari ho podrà crear mitjançant el codi de barres o manualment. Si 

el codi de barres ja existeix, el sistema afegirà una unitat al producte existent. 

Si volem afegir manualment una unitat, haurem de navegar per les 

categories fins a trobar el producte desitjat. 

 

5.3.4.1. Descripció 

 

Crear producte 

Actor  Usuari 

Precondició Com a mínim hi ha un rebost creat. 

Disparador L’usuari decideix introduir un producte nou o sumar-ne 

un, bé mitjançant el codi de barres o sense ell. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari inicia, clicant el botonet ‘+’ a dintre del 

rebost o a dintre d’una categoria, el procés per a 

introduir, o sumar, un producte. 

2. L’usuari selecciona si el vol afegir/sumar amb codi 

de barres [1] o sense [2]. 

3. [1] L’usuari llegeix el codi de barres del producte i el 

sistema captura la informació. 

[2] L’usuari selecciona si vol crear un producte nou 

[2.1] o en vol afegir una unitat a un de ja creat [2.2]. 

4. [1.1] Si el codi de barres no existeix, el sistema ens 

demana informació sobre el producte per 

enregistrar-ho per primer cop i clica el botó ‘afegir’. 

[1.2] Si el codi de barres ja existeix, el sistema 

sumarà una unitat al nostre producte. 

[2.1] L’usuari introdueix tots els camps on es 

sol·licita informació i clica el botó ‘afegir’. 

[2.2] L’usuari navega per les categories fins trobar 
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el producte que vol sumar-ne una unitat i el clica per 

a que el sistema sumi una unitat al producte. 

5. [1.1] Finalitza el procés d’alta d’un producte nou 

amb codi de barres. 

[1.2] Finalitza el procés de sumar una unitat a un 

producte ja existent. 

[2.1] Finalitza el procés d’alta d’un producte nou 

sense codi de barres. 

[2.2] Finalitza el procés de sumar una unitat a un 

producte ja existent. 

Extensions 5a. [1.1] Si algun dels camps sol·licitant d’informació 

(nom, quantitat, tipus, stock mínim, foto) no 

està informat, el sistema no deixarà crear el 

producte. 

[2.1] ídem que [1.1]. 

 

5.3.4.2. Diagrama de cas d’ús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuari

<<include>>Gestió de 
productes

Crea 
producte
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5.3.4.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús 

 

        

 

5.3.5. Restar producte 

En aquest cas es descriu el procés que es duu a terme quan l’usuari 

decideix restar una unitat a un producte. L’usuari ho podrà fer mitjançant el codi 

de barres o manualment (navegant a través de les categories i trobant el 

producte a decremenar).  

 

 

 

 

 

 

:Usuari /Aplicació

addNewProducte(nom,rebost)

alerta(producteCreat)

/Servidor

llegirCodiBarres()

introProducteNou(rebost,nom,foto,
quantitat,tipus,stockMinim)

setProducteNou(rebost,
nom,foto,quantitat,tipus,
stockMinim)

si codiBarres

si !E codiBarres
|| altaManual

afegirUnitat(rebost,nom) setUnaUnitat(rebost,
nom,quantitat+1)

alerta(producteAfegit)

si E codiBarres
|| afegirManual
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5.3.5.1. Descripció 

 

Restar una unitat 

Actor  Usuari 

Precondició Com a mínim hi ha un rebost creat amb un producte. 

Disparador L’usuari decideix restar una unitat a un producte, bé 

mitjançant el codi de barres o sense ell. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari inicia, clicant el botonet ‘-’ a dintre del 

rebost triat. 

2. L’usuari selecciona si vol restar amb codi de barres 

[1] o sense [2]. 

3. [1] L’usuari llegeix el codi de barres del producte i el 

sistema captura la informació. 

[2] L’usuari navega per les categories fins trobar el 

producte que vol restar-ne una unitat i el clica per a 

que el sistema resti una unitat. 

4. [1] Finalitza el procés de restar una unitat al 

producte. 

[2] Finalitza el procés de restar una unitat a un 

producte. 

Extensions 3a. [1.1] Si el codi de barres no existeix, el sistema 

alerta de l’error mitjançant una alerta. 

4a. Si, un cop restada la unitat al producte, la quantitat 

del producte és igual a zero, aquest s’eliminarà del 

rebost. 
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5.3.5.2. Diagrama de cas d’ús 

 

               

 

5.3.5.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús 

 

 

 

5.3.6. Llista productes/categories 

En aquest cas es descriu el procés que es duu a terme quan l’usuari, un cop 

seleccionat un rebost, prem el botó ‘què tinc?’. L’usuari podrà veure tots els 

productes del rebost, o agrupats per categories. 

 

Usuari

Gestió de 
productes

Resta 
producte

:Usuari /Aplicació

restaProducte(nom,rebost)

alerta(producteRestat)

/Servidor

llegirCodiBarres()

sel·leccionaProducte(rebost,nom)

si codiBarres

si restaManual

getProducte
CodiBarres(codiBarres)

restaProducte(producte)

producte

alerta(producteRestat)

getProducte(rebost,nom)

producte

restaProducte(producte)
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5.3.6.1. Descripció 

 

Llista de productes - Què tinc? 

Actor  Usuari 

Precondició Com a mínim hi ha un rebost creat. 

Disparador L’usuari prem el botó què tinc?. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari inicia, clicant el botó ‘què tinc?’ a dintre del 

rebost triat. 

2. L’usuari obté una llista amb totes les categories 

donades per defecte (amb les que hagi pogut creat 

ell mateix). 

3. L’usuari selecciona qualsevol de les categories per 

a veure els productes que corresponen a aquella 

categoria o bé tria la categoria ‘Tots’ on es trobaran 

tots els productes del rebost. 

4. Finalitza el procés de consultar els productes d’un 

rebost concret. 

Extensions 3a. L’usuari disposa d’un buscador per a buscar 

qualsevol producte sense tenir que seleccionar cap 

categoria. 

 

5.3.6.2. Diagrama de cas d’ús 

 

 

 

 

 

 

Usuari

Gestió de 
productes

Llista 
productes
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5.3.6.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús 

 

       

 

5.3.7. Anar a comprar 

En aquest cas es descriu el procés que es duu a terme quan l’usuari 

decideix anar a comprar i crear la llista de la compra. Per defecte, l’aplicació ja 

haurà carregat els productes que ja estiguin baixos d’stock. L’usuari podrà 

afegir els productes que vulgui comprar, sempre i quan no estiguin al rebost. Si 

ja hi són i no s’han afegit per defecte, podem anar al producte i afegir-ho. Un 

cop finalitzada la compra, els productes que no estiguessin introduïts a 

l’aplicació, els podrem introduir un a un. 

 

 

 

:Usuari /Aplicació

queTinc(rebost)

/Servidor

sel·leccionaCategoria(rebost,categoria)

getCategories(rebost)

getProductes
Categoria(rebost,categoria)

result:categories
result:categories

result:productes
result:productes

si premCategoria

cercaProducte(rebost,producte) getProducteRebost
(rebost,producte)

result:producte
result:producte

si cercaProducte
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5.3.7.1. Descripció 

Anar a comprar – llista de la compra 

Actor  Usuari 

Precondició Com a mínim hi ha un rebost creat. 

Disparador L’usuari prem el botó anar a comprar. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari inicia, clicant el botó ‘anar a comprar’ a 

dintre del rebost triat. 

2. L’usuari obté, per defecte, una llista amb tots els 

productes que estiguin baixos d’stock. 

3. L’usuari haurà d’informar de la quantitat que vol 

comprar dels productes que s’han afegit de manera 

automàtica. 

4. L’usuari, a través del botó ‘+’ pot afegir tants 

productes com vulgui comprar a la llista de la 

compra (informant del nom i de la quantitat a 

comprar). 

5. La compra es finalitzarà quan l’usuari premi el botó 

‘Finalitza compra’. El sistema demanarà a l’usuari 

que la guardi amb un nom. Això incrementarà l’stock 

dels productes comprats i enllaçarà a l’alta de tots 

els productes que no existien al rebost. 

6. Finalitza el procés d’anar a comprar. 

Extensions 3a. Si l’usuari intenta afegir productes a la cistella, i 

aquests ja existeixen al rebost, saltarà una alerta. 

Aquesta alerta informarà a l’usuari de que el 

producte ja existeix al rebost (o a la cistella) i que 

el podem afegir des d’allà. 
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5.3.7.2. Diagrama de cas d’ús. 

 

                         

 

5.3.7.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús 

 

        

 

5.3.8. Les meves compres – Històric 

En aquest cas es descriu el procés que es duu a terme quan l’usuari clica el 

botó ‘Les meves compres’. El sistema mostrarà una llista amb l’històric de totes 

les compres realitzades. 

 

Usuari

Gestió de 
compres

anar a 
comprar

:Usuari /Aplicació

anarAComprar(rebost)

/Servidor

afegirProducte(rebost,nom) n cops

getProductes
BaixosStock(rebost)

productes
productesBaixosStock()

setProductes(rebost,
nom,quantitat)

alerta(producteAfegit)

finalitzaCompra(nom)

creaProductesNous()

addNewProducte(rebost,nom,foto,stockMinim) setNewProducte(rebost,
nom,foto,stockMinim)

n cops
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5.3.8.1. Descripció 

Les meves compres – històric 

Actor  Usuari 

Precondició Com a mínim hi ha un rebost creat. 

Disparador L’usuari prem el botó les meves compres. 

Escenari 

principal 

1. L’usuari inicia, clicant el botó ‘les meves compres’ a 

dintre del rebost triat. 

2. L’usuari obté una llista amb totes les compres 

realitzades fins el moment. 

3. Si l’usuari selecciona alguna de les compres, veurà els 

productes comprats. 

4. Finalitza el procés de les meves compres. 

Extensions  

 

5.3.8.2. Diagrama de cas d’ús 

 

               

 

5.3.8.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús 

 

            

 

Usuari

Històric de
compres

Les meves
compres

:Usuari /Aplicació

lesMevesCompres(rebost)

/Servidor

getCompres()

compres()
compres()
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6. Model d’anàlisi 

En aquest apartat ens hem guiat i ajudat d’un altre projecte ja que en el nostre 

cas, quan vàrem cursar la carrera, aquesta part no s’impartia. Així, només hem 

especificat un parell de casos d’ús i no tots els que formen l’aplicació. 

 

6.1. Controls, boundaries i entities del sistema 

En aquest apartat es diferencien i organitzen les classes que s’utilitzen als casos 

d’ús. Per a portar-ho a terme, es farà servir el patró ECB (Entity – Control – 

Boundary). 

 

6.1.1. Descripció dels Controls 
 

                                                       

 
 

CtrlCrearRebost: controla les dades que tenen relació amb la informació 

del cas d’ús CrearRebost. 

CtrlLlistaRebost: controla les dades que tenen relació amb la informació 

del cas d’ús LlistaRebosts 

CtrlEliminaRebost: controla les dades que tenen relació amb la informació 

del cas d’ús EliminaRebost. 

CtrlCrearRebost CtrlLlistaRebost CtrlEliminaRebost CtrlCrearProducte

CtrlRestarProducte CtrlQuèTinc? CtrlAnarAComprar CtrlLesMevesCompres

CtrlCategoria

CtrlCapturaFoto
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CtrlCrearProducte: controla les dades que tenen relació amb la informació 

del cas d’ús de CrearProducte 

CtrlRestarProducte: controla les dades que tenen relació amb la informació 

del cas d’ús de RestarProducte. 

CtrlQuèTinc?: controla les dades que tenen relació amb la informació del 

cas d’ús QuèTinc?.  

CtrlAnarAComprar: controla les dades que tenen relació amb la informació 

del cas d’ús AnarAComprar, 

CtrlLesMevesCompres: controla les dades que tenen relació amb la 

informació del cas d’ús LesMevesCompres. 

CtrlCategoria: controla les dades que tenen relació amb la informació 

categoria. 

CtrlCapturaFoto: controla l’esdeveniment de tirar una foto i capturar la 

imatge. 

 

 

6.1.2. Descripció dels Boundaries 

 

       

  

 VistaRebost: vista on es mostren tots els rebosts de l’usuari. 

VistaRebost VistaCreaRebost VistaOpcions VistaQuèTinc? VistaAfegirManual

VistaRestar VistaCreaCategoria VistaAnarAComprar VistaAfegirCistella VistaLesMevesCompres

VistaFoto

VistaAfegirCodi
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VistaCreaRebost: vista on es crea un nou rebost (s’obté informació 

proporcionada per l’usuari). 

VistaOpcions: vista on podem seleccionar 5 funcionalitats: vistaQuèTinc?, 

vistaAfegir, vistaRestar, vistaAnarAComprar, 

vistaLesMevesCompres. 

 VistaQuèTinc?: vista on es mostren totes les categories del rebost. 

VistaAfegirManual: vista que ens permet afegir/sumar un producte de 

manera manual. 

VistaFoto: vista que permet capturar una imatge amb la càmera del 

dispositiu. 

VistaRestar: vista que ens permet restar un producte amb codi de barres o 

sense. 

VistaCrearCategoria: vista on es pot crear una nova categoria (amb les 

dades introduïdes per l’usuari). 

VistaAnarAComprar: vista on es mostren els productes baixos d’stock i on 

es poden afegir productes a través de la 

vistaAfegirCistella. 

VistaAfegirCistella: vista on es permet afegir productes amb una certa 

quantitat. 

VistaLesMevesCompres: vista on es mostren els històrics de les compres 

fetes. 

VistaAfegirCodi: vista on es permet crear/sumar productes amb codi de 

barres.  
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6.1.3. Descripció dels Entities 

 

                          

  

 Rebost: representa la informació d’un rebost. 

 Producte: representa la informació d’un producte. 

 Categoria: representa la informació d’una categoria. 

 Compra: representa la informació d’una compra. 

 

6.2. Realització dels casos d’ús (VOPC) 

En aquest apartat es fa una descripció dels diferents elements que intervenen en 

cada cas d’ús amb els diagrames corresponents. 

 

6.2.1. Crear rebost 

6.2.1.1. VOPC 

                                  

Rebost Producte Categoria Compra

Usuari

VistaRebost

VistaCreaRebost

CtrlCrearRebostCtrlLlistaRebost

Rebost
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6.2.1.2. Diagrama de flux 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuari VistaRebost

VistaCreaRebost

CtrlCrearRebostCtrlLlistaRebost Rebost

creaRebost()
creaRebost()

creaRebost(nom)

creaRebost(nom)

creaRebost()

creaRebost(nom)
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6.2.2. Crear producte 

6.2.2.1. VOPC 

                                       

 

6.2.2.2. Diagrama de Flux 

 

 

 

Usuari

VistaRebost

VistaAfegirManual

CtrlLlistaRebost

Producte

VistaOpcions

VistaAfegirCodi

CtrlCapturaFoto

CtrlCategoria

CtrlAfegir

VistaAfegirCodiUsuari VistaRebost VistaOpcionsCtrlLlistaRebost Producte
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7. Model de disseny 

7.1. Tecnologia 

A continuació es detallen les tecnologies utilitzades en el desenvolupament de 

l’aplicació. 

Ús Nom Descripció 

Aplicació iOS Objective-C El desenvolupament d’una aplicació iOS 

es pot fer en llenguatge Objective C o en 

Swift; essent el primer el llenguatge triat 

per ser el més antic i documentat 

Eina de 

desenvolupament 

Xcode Únic entorn de desenvolupament que 

permet crear aplicacions iOS 

Servidor Parse Parse és una eina online que ens permet 

disposar d’una base de dades sense 

necessitat de tenir un servidor propi. 

L’eina disposa d’un SDK per iOS que et 

permet integrar-la a l’aplicació. 

 

 

 

7.2. Model de la base de dades 

El següent diagrama correspon al model de la base de dades del servidor, que 

és el que fa servir l’aplicació i que és compartit entre les dues aplicacions, 

QuèCuinoAvui? i ElMeuRebost. 
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 Les bases de dades utilitzades en aquest projecte són: Producte, Rebost, Cistella, 

Categoria i Compres. 

 A l’hora d’escollir com implementar la base de dades es van estudiar dues situacions: 

 
Crear nosaltres la base de dades 

 Per a dur a terme aquesta solució el primer que hem de fer és implementar el 

nostre propi servidor a mida per a aquest projecte. Això implica haver d’implementar 

la base de dades i tots els seus accessos així com tots els serveis necessaris per a la 

comunicació amb l’aplicació. Seria necessari afegir una persona al projecte dedicada 

al servei. El desenvolupament d’aquesta opció hagués implicat moltes més hores i la 

despesa de contractació que no volíem tenir. 

 Un altre punt a tenir en compte és la seguretat, crear i mantenir un servidor 

requereix d’un seguit de mesures de seguretat que comporten despeses, i recordem 

que no en volíem tenir cap. 
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Utilitzar alguna eina externa (Parse) 

 Per a fer servir aquesta opció el que necessitem és utilitzar un framework de 

tercers que disposi d’una base de dades al núvol i una forma d’accedir a ella des de 

l’aplicació iOS. Aquesta opció és molt més barata ja que no s’ha d’implementar 

pràcticament res a la part del servidor.  

 Els inconvenients d’aquesta opció són que hi ha un seguit de limitacions en 

quan a les operacions que podem fer, en quan al volum de dades a emmagatzemar, 

també tenim limitacions en el tipus de fitxers… si ho mirem amb més detall el que 

descobrim és que les limitacions que té Parse a nosaltres no ens afecten, doncs 

estan basades en accessos al mateix temps al mateix objecte, i en el nostre cas 

quedem molt lluny de la limitació imposada. 

 En termes de seguretat, en aquest cas concret la seguretat corre a compte de 

l’empresa del servei, pel que no ens comporta cap despesa a nosaltres. 

 

 Un cop analitzades les diferents opcions es va decidir apostar pel Parse doncs 

la disminució de la despesa tant en la creació de la infraestructura com en el 

manteniment és molt important. D’igual manera Parse ens ofereix moltes opcions a 

l’hora d’accedir a les dades i manipular-les, i cap de les limitacions que té ens 

afectava en els nostres projectes. 

 

7.3. Desenvolupament de les vistes 

En el disseny de les pantalles es pot veure com quedaria la implementació de les 

interfícies dels casos d’ús abans descrits. 
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7.3.1. Descripció de l’aplicació 

 

7.3.1.1. Crear rebost	   

 

Per a poder començar a 

treballar amb l’aplicació, el 

primer que haurem de fer 

serà crear un rebost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.2. Llista rebosts 

 

Aquesta és la vista inicial 

que trobarem quan entrem 

a l’aplicació. El primer cop 

que entrem no hi haurà res 

creat i a mida que creem 

rebosts, s’aniran 

incorporant a la llista. 
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7.3.1.3. Eliminar rebost 

En aquest cas  

específic, la vista és 

múltiple ja que el propi 

iOS ja porta 

implementat una 

funcionalitat d’eliminar 

a la barra de 

navegació. També 

podrem eliminar un 

rebost lliscant el dit per 

sobre de la cel·la. 

 

 

 

 

7.3.1.4. Crear producte 

 

En un primer pas, es 

dóna a triar a l’usuari 

de quina manera vol 

introduir el producte, 

amb codi de barres o 

sense. 
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Si ho fem amb codi de 

barres, l’aplicació ens 

enllaça amb l’escaneig 

i, si aquest no existeix, 

ens avisa i ens porta a 

la pantalla d’entrada 

de dades manual (la 

mateixa pantalla que 

si decidim introduir les 

dades sense codi).	  

Haurem d’introduir tots 

els camps que 

componen un 

producte i enregistrar 

una foto del producte 

(via carret o càmera). 

El sistema ens 

notificarà quan el 

producte ja estigui 

creat correctament.	  
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7.3.1.5. Restar una unitat d’un producte 

 

De la mateixa manera que 

en el cas anterior, el 

sistema ens dóna l’opció 

de triar de quina manera 

volem restar el producte, 

amb o sense codi de 

barres. En funció de la tria, 

enllaçarà amb una pantalla 

o una altra. 

 

 

 

 

 

7.3.1.6. Llista de productes – què tinc? 

 

En aquesta pantalla, 

l’usuari, en funció de la 

seva elecció, tindrà accés 

als productes filtrats per 

categoria o bé al llistat de 

tots els productes del 

rebost. 
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7.3.1.7. Anar a comprar 

 

En aquesta pantalla 

tindrem els productes 

baixos d’stock a més de 

poder afegir aquells que 

vulguem comprar.  

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.8. Les meves compres 

 

En aquesta pantalla se’ns 

mostrarà un històric de les 

compres realitzades. 
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8. Gestió econòmica 

En aquest apartat analitzarem les despeses de realització d’aquest projecte. 

Serà un càlcul totalment aproximat.  

 

8.1. Identificació i estimació de despeses 

8.1.1. Despeses directes per activitat 

Les despeses directes per activitat d’aquest projecte, si ens trobéssim en 

una situació habitual i es desenvolupés dintre d’una empresa, s’inclourien 

diferents tipus de rols. En aquest cas en particular, donat que el projecte s’ha 

desenvolupat sense cost, farem un càlcul aproximat de les despeses que 

s’ocasionarien interpretant els diferents tipus de rols que nosaltres 

consideraríem necessaris i que no han de ser 100% reals. 

Rol Salari 

Cap del projecte 50 €/h 

Dissenyador 35 €/h 

Programador ios 35 €/h 

Provador 25€/h 

  

Tasques Hores  Rol Cost  

Definició de l’abast 15 hores Cap de projecte 750€ 

Planificació Temporal 12 hores Cap de projecte 600€ 

Gestió econòmica 10 hores Cap de projecte 500€ 

Disseny inicial 20 hores Dissenyador 700€ 

Disseny final 20 hores Dissenyador 700€ 

Model de dades – 

Definició 

16 hores Cap de projecte 800€ 
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Model de dades – 

Implementació 

25 hores Cap de projecte 1.250€ 

Ios 420 hores Programador 14.700€ 

Proves 25 hores Provador 625€ 

Documentació Final 55 hores Cap de projecte 2.750€ 

TOTAL 618 hores  23.375€ 

 

8.1.2. Despeses indirectes 

• Hardware: a l’hora de portar a terme el projecte, seran necessaris una 

sèrie d’elements hardware dels quals ja disposem. Aquests elements 

tenen una vida útil de 4 anys i el temps d’amortització són 3,5 mesos. 

Per a calcular l’amortització hem emprat la següent fórmula: 

 

Amortització:  

 

Producte Preu (€) Unitats Vida Útil (anys) Amortització (€) 

MacBook Pro 1.449€ 1 4 anys 105,66€ 

Iphone 6 699€ 1 4 anys 50,97€ 

Total    156,63€ 

 

• Software: tot el software que s’ha fet servir tant pel programador com pel 

dissenyador, ha sigut gratuït. 

• Despeses generals: de la mateixa manera que hem fet servir un supòsit 

a les despeses directes per l’activitat, farem el mateix per les despeses 

generals. Agafarem com a exemple que tot el projecte s’ha desenvolupat 

en una oficina, on es comparteixen despatxos per a que les despeses 

siguin més assequibles (co-working). Prenem com a exemple que el 

PreuUnitat*Unitats*TempsAmortització 
VidaÚtil 
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lloguer mensual d’un despatx té un cost de 250€ i l’hem fet servir durant 

tota la durada del projecte (3,5 mesos à 4 mesos de lloguer). 

 

Producte Preu mensual (€) Cost (€) 

Lloguer oficina 

co-working 
250€ 250€ 

Total  1000€ 

 

• Despeses totals: 

Tipus Cost (€) 

Hardware 156,63€ 

Software 0€ 

Despeses generals 1000€ 

Total 1156,63€ 

 

8.1.3. Pressupost 

 

Tipus Cost (€) 

Despeses directes 23.375€ 

Despeses indirectes 1156,63€ 

Total 24.531,63€ 

 

 

8.1.4. Desviacions del pressupost 

Donada la casuística del projecte, les despeses descrites anteriorment són 

reals i no estimades. Si el projecte hagués tingut un desenvolupament 

‘normal’, segurament s’haguessin emprat més hores en l’estudi del sistema 

operatiu ios i això hagués incrementat el pressupost final. 
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9. Conclusions 
 

D’es d’un inici es volia crear una aplicació fàcil, amigable a nivell d’usuari,  que 

ajudés a organitzar el dia a dia d’una unitat familiar a l’hora de portar un control més 

exhaustiu del seu rebost i a la mateixa vegada, resoldre situacions tan habituals com: 

què cuino avui?. Un cop revisada i finalitzada l’aplicació, podem dir que s’han assolit els 

objectius marcats inicialment. 

 

Durant el transcurs del projecte s’han anat variant idees inicials, per substituir-les 

per d’altres més eficients i còmodes per a l’usuari. També han anat sorgint idees de 

millora, però que per falta de temps no s’han pogut portar a terme.  

 

Un recull de les idees de millora serien les següents: 

• Inclouríem les caducitats dels productes per així ajudar a minimitzar al màxim la 

despesa d’aliments caducats i que el propi programa t’alertés quan quedessin x 

dies per a que caduqués (l’x seria a elecció de l’usuari).  

• També inclouríem un descripció dels productes més completa (marca, packaging 

(vidre, cartró…), preu…). De totes maneres, no seria convenient massa 

informació ja que sinó la interfície queda molt massificada.  

• En el moment de finalitzar la compra, podríem enregistrar el preu del producte i 

el preu final de la compra i els tindríem emmagatzemats a Les Meves Compres, 

per a futures consultes. 

• Seria interessant que a ambdues aplicacions hi hagués un botonet de connexió 

entre elles per així no tenir que tancar l’aplicació per accedir a l’altre. 

• Si l’aplicació és publiqués a l’app store, seria necessari crear un login per a que 

cada usuari tingués la seva pròpia BD. 
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En un cas real, si l’aplicació tingués un àmbit comercial, ens plantejaríem comprar la 

base de dades de codis de barres per a estalviar temps a l’usuari i que no hagués de 

donar d’alta els productes. Òbviament, si és un producte molt exclusiu, sí que l’hauria 

de donar d’alta, però s’estalviaria els més comuns. 

 

Sense deixar de tenir en ment l’àmbit comercial seria interessant que en el detall del 

producte, es tingués una opció de preus, on la mateixa aplicació t’enllacés amb els 

preus que té aquell mateix producte en els diferents supermercats (que podria haver 

triat l’usuari anteriorment). 

 

En un principi l’aplicació no es pujarà a l’Apple Store ja que pel nostre pensar, encara 

li queden millores a fer. No descartem que un cop finalitzat el projecte i com a repte 

personal, continuem desenvolupant l’aplicació per a ús personal i familiar però no per a 

ús comercial. 

 

Així doncs, tot i les millores que se li podrien fer a l’aplicació, considerem que ha sigut 

un èxit. 
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11. Annexes 

11.1. Diagrama de Gantt 
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Inici de l’aplicació - pantalla 
de càrrega

Vista llistaRebosts Vista creaNouRebost

Alert: errorCreaRebost eliminaRebost: Edit eliminaRebost: cel·la

11.2. Pantalles de l’aplicació 
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VistaOpcions Vista quèTinc? Vista creaNovaCategoria

Alert: errorCreaCategoria eliminaCategoria: cel·la Vista detallCategoriaProducte
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VistaCerca Vista afegirProducteCategoria Vista eliminaCategoria

Vista detallProducte alert: producteAfegit
(no baix d’stock)

Vista afegirProducteInici
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Vista escaneigCodiBarres alert: codiBarres no trobat
(alta producte manual)

Vista introManual

Vista gestionaFoto alert: producteAfegit Vista afegirProducteInici
(senseCodiBarres)
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Vista introManual
(crea[1])

Vista CercaProducte
(busca[2])

Vista producteSumat
(busca[2])

Vista restaProducteInici alert: producteRestat
(ambCodiBarres)

Vista buscaRestaProducte
(senseCodiBarres)
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alert: producteRestat
(senseCodiBarres)

Vista anarAComprar
(carregats productes baixosStock)

Vista detallProducteCistella
(introduir quantitatAComprar)

Vista afegirProducteCistella
(producte no està al rebost)

alert: finalitzaCompra Vista lesMevesCompres
(històric)
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vista detallLesMevesCompres


