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DESENVOLUPAMENT D’UN MÒDUL PER A 
L’APLICACIÓ D’AJUT EN LA COMUNICACIÓ I LA 

EXPRESSIÓ PER A NENS AUTISTES ‘ECO’ 

Resum de la memòria 

Alfred Castells Vivó 

 

1.- Introducció 
 

D’entre les assignatures del Grau en 
Enginyeria Informàtica que he 
desenvolupat, la que em va cridar més 
l’atenció i em va semblar que tractava 
d’una de les disciplines més 
interessants és DAMO 
(Desenvolupament d’Aplicacions 
MÒbils). Des del moment en què la vaig 
cursar, vaig tenir clar que volia dedicar 
el meu TFG a les aplicacions mòbils. 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, aquest és un projecte de 
desenvolupament, i no de recerca, de 
manera que es parteix d’uns 
requeriments que defineixen un 
problema, del qual es planteja, detalla i 
justifica una solució. En quant al 
projecte, en un inici, la meva idea era 
desenvolupar una aplicació a partir 
d’una idea pròpia, però se’m va 
presentar la oportunitat de dur a terme 
una col·laboració amb professors de la 
UPC (Universitat Politècnica de 
Catalunya), en la qual jo “ampliava” el 
funcionament i les funcionalitats d’una 
aplicació concreta. 

Aquesta aplicació és ECO (Easy 
Communicator), la qual va dirigida a 
nens autistes i pretén ser una eina 
d’ajuda pel que fa a la seva comunicació 

i l’expressió. L’autisme és un trastorn 
psicològic causat per problemes en el 
desenvolupament i que afecta, doncs, a 
la comunicació, socialització i 
imaginació, caracteritzant-se per la 
pèrdua de contacte amb el món real.  

Els símptomes acostumen a aparèixer 
en l’etapa infantil, i és aquí on vol incidir 
l’aplicació. ECO presenta un seguit de 
pictogrames (missatges) disposats en 
una graella i classificats en categories, 
amb els quals l’usuari pot interactuar-hi, 
polsant-los, i reproduint així el seu 
contingut (una imatge, i també pot 
haver-hi àudio i vídeo). Aquests 
pictogrames representen objectes o 
accions de la vida quotidiana d’un nen, 
de manera que s’intenta que l’usuari 
pugui reconèixer aquest seguit 
d’elements i així poder expressar idees 
o sensacions, amb l’ajuda de l’aplicació, 
als seus pares, professors, etc. 

ECO està dissenyada per a funcionar 
només amb tauletes (tablets), és a dir, 
amb orientació horitzontal de la seva 
interfície en el dispositiu. Res impedeix 
executar-la en un smartphone però, 
degut a les reduïdes dimensions de la 
pantalla, no se’n podria fer un ús òptim. 

Així doncs, se’m ofereix la possibilitat 
de, mitjançant noves funcionalitats que 
detallaré a continuació, ampliar el 
funcionament d’aquesta aplicació. 
Evidentment, accepto aquesta proposta 
ja que penso que treballar d’aquesta 
manera, aportant la meva part a un 
projecte més gran, obtindré un 
aprenentatge més útil per a la vida real 
(laboral).   

 

Imatge 1: Aplicacions mòbils 
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2.- Requeriments 
 

La interfície de la qual partim i he de 
modificar és aquesta:  

 

Com podem veure, tenim els diferents 
missatges disposats en format de 
graella. I si fem click en un d’ells, aquest 
s’amplia i se’n reprodueix el contingut, 
ocupant tota la pantalla: 

 

Així doncs, entrant ja en els 
requeriments per al meu “mòdul” a 
incorporar a l’aplicació ECO, podríem dir 
que es basa en un nou element; la 
frase.  

Se’m demana que, l’usuari, a més a més 
de poder reproduir els diferents 
missatges (els pictogrames que hem 
definit en la introducció) de forma 
individual, els pugui agrupar tot 
construint el que seria un conjunt de 
missatges i també incorporar la 
possibilitat de reproduir aquest conjunt 
de missatges. En aquet cas, la 
reproducció seria seqüencial, seguint un 
ordre, i permetria a l’usuari, a més 
d’expressar una idea individual, 

expressar emocions o idees més 
complexes, és a dir, frases. 

A més a més dels requeriments propis 
de funcionalitat, tenim els objectius 
referents al projecte en general, els 
quals són: 

 Obtenir una interfície intuïtiva: 
Que l’usuari comprengui en tot 
moment què està fent i quins 
efectes causen les seves 
interaccions. 

 Poblar les interfícies amb els 
elements justos i 
imprescindibles. No carregar 
l’espai amb imatges, textos o 
detalls innecessaris. 

 Donar suport visual amb 
animacions gràfiques. Sovint 
una petita animació pot ajudar a 
traslladar el significat de l’acció 
que acaba de tenir lloc en 
l’aplicació i alhora fa que sigui 
més amable visualment per a 
l’usuari. Important no excedir-se 
en l’elaboració en aquest 
aspecte tampoc. 

 Acoblar el mòdul a l’aplicació de 
forma òptima. Estem parlant 
d’una aplicació desenvolupada 
en entorn professional, amb 
estructures de dades i elements 
de programació avançada. No 
és senzill aconseguir acoblar un 
mòdul aliè així com així, cal tenir 
clar com aquest interacciona 
amb la aplicació pare. 

 Respectar la interfície. És a dir, 
no allunyar-se de com l’aplicació 
ja definia el disseny, 
l’estructuració i comportament 
dels elements en les diferents 
pantalles. En aquest sentit, 
volem que de cara als usuaris 
sigui invisible aquest canvi (quan 
passin a la pantalla corresponent 
al mòdul del projecte). 

 Respectar la programació. 
Estructurar i desenvolupar el 
mòdul de la manera més similar 
i acoblable possible a l’aplicació 
pare, fer ús dels elements i 
estructures que ja utilitzi 
l’aplicació. Important per a 

Imatge 2: Missatges Categoria 

Imatge 3: Reproducció missatge 
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l’acoblament òptim del mòdul 
però també de cara a possible 
treball futur. 

 

3.- Solució 
 

Parlant ja de la solució que he 
implementat, cal veure, primer tot, 
aquest element; la frase: 

 

 

Com podem veure, l’hem col·locat a la 
dreta de la pantalla i en posició vertical, 
per així utilitzar l’espai de manera més 
raonable (prendre-li’n menys a la 
graella) i “allunyar-la” del menú de 
selecció de la categoria dels missatges, 
el qual es desplega des de l’esquerra.  

Com podem veure en les següents 
imatges, hem ideat mecanismes per a 
introduir i esborrar elements d’aquesta 
frase, els quals es duen a terme 
mitjançant interaccions de drag&drop 
(arrossegar i deixar anar). 

 

 

 

I, com també se’m va demanar, he 
incorporat la opció de dur a terme 
aquesta reproducció “conjunta” de tota 
la frase, de forma seqüencial, un per un 
tots els missatges. El mecanisme per 
accionar-la, en aquest cas, es fent click 
en aquest botó de reproduir que trobem 
a sota de la frase. 
 

Com podem veure, en aquest cas, la 
reproducció no ocupa la totalitat de la 
pantalla. Es deixa la frase “destapada” 
per a poder així anar marcant 
(mitjançant aquest joc amb les opacitats 
dels missatges) quin es l’element que 
s’està reproduint en cada moment. 

Afegir també que, quan estem en la 
reproducció, el botó de reproduir queda 
substituït per aquest que podem veure 
de sortir de la reproducció, el qual, com 
indica el nom, ens permet finalitzar la 
reproducció de la frase en qualsevol 
moment. 

 

 

 

 

Imatge 4: Frase 

Imatge 5: Afegir missatges 

Imatge 6: Esborrar missatges 

Imatge 7: Reproduir frase 
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4.- Conclusions 
 

Per acabar, és hora 
de veure i descriure 
les diferents 
conclusions a les que 
he arribat amb el 
desenvolupament d’aquest projecte. Per 
a fer-ho, les adjuntaré en format de llista:  

 Primer de tot, remarcar la 
importància donada en tot 
moment a aconseguir una 
interfície tant intuïtiva com fos 
possible. Donat el tipus d’usuari, 
hi ha hagut un continu intent de 
millora de la interfície per tal 
d’assegurar que, en tot moment, 
aquest sigui conscient de què 
succeeix, i de quins canvis 
comporten les diferents 
interaccions. Per tant, en aquest 
sentit, les sensacions finals són 
bones. 
 

 En segon lloc, un aspecte no tan 
positiu, que seria la planificació i 
la dedicació al projecte. Hi va 
haver un primera pròrroga 
totalment justificada a causa 
d’una estada de pràctiques en 
una empresa. No obstant, més 
endavant, vaig haver de tornar a 
posposar la presentació del 
projecte degut a una mala 
planificació i dedicació. Aspecte 
a millorar, en tot cas. 
 
 

 Pel que fa a l’assoliment dels 
requeriments i els objectius, en 
general força satisfet. S’han 
implementat correctament totes 
les funcionalitats demanades, i 
per posar un ‘però’ a l’assumpte, 
ha mancat temps per a treballar 
en un millor acoblament del 
mòdul a la aplicació ECO. 
 

 I, per últim, remarcar dos 
aspectes, ja a nivell més 
personal. En primer lloc, el 
descobriment del valor que 
suposa ser capaç de integrar-se 
correctament en un projecte 
gran i rodat, saber comprendre’n 

l’estructura i funcionament (parlo 
de la programació), per a poder 
incorporar-t’hi en bones 
condicions. I, en segon lloc, 
evidentment, l’aprenentatge. 
Valoració especial a tot el 
coneixement adquirit i assimilar 
en el camp de les aplicacions 
mòbils, ja des d’aquesta 
perspectiva final en la que es 
compara la situació inicial i 
l’actual. 

Imatge 8: Conclusions 


