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1. Introducció 

1.1. Resum 

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació híbrida amb 

Phonegap, anomenada Routines, programada bàsicament amb els llenguatges HTML5, 

CSS (SASS), JavaScript (jQuery), MySQL i PHP i aplicant altres tecnologies esmentades al 

llarg del treball. 

La temàtica de Routines és la salut, i el seu objectiu principal és el seguiment de l’estil 

de vida de les persones, permetent una gestió dels aspectes més comuns en el dia a 

dia, com per exemple l’exercici físic, l’alimentació i la hidratació. 

El funcionament d’aquesta aplicació es basa en la recol·lecció de les dades que els 

usuaris introdueixen, com per exemple els aliments que ingereixen, l’aigua que beuen i 

l’exercici físic que realitzen, i extreure’n resultats, mostrats en forma de gràfiques i 

progressos. A més a més permet la creació de rutines d’entrenament i de dietes, 

d’aquesta manera es pot tenir un procés a seguir per tal d’aconseguir els objectius que 

un mateix es proposa. 

1.2. Resumen 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación híbrida con Phonegap, 

llamada Routines, programada básicamente con los lenguajes HTML5, CSS (SASS), 

JavaScript (jQuery), MySQL y PHP y aplicando otras tecnologías mencionadas a lo largo 

del trabajo. 

La temática de Routines es la salud, y su objetivo principal es el control del estilo de vida 

de las personas, permitiendo una gestión de los aspectos más comunes en el día a día, 

como por ejemplo el ejercicio físico, la alimentación y la hidratación. 
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El funcionamento de esta aplicación aplicación consiste en recoger los datos que los 

usuarios introducen, como por ejemplo los alimentos que ingieren, el agua que beben 

y el ejercicio físico que realizan, y extraer resultados, mostrados en forma de gráficos y 

progresos. Además, permite la creación de rutinas de entrenamiento y dietas, de esta 

manera se puede tener un proceso a seguir, con la finalidad de conseguir los objetivos 

que uno mismo se propone. 

1.3. Abstract 

This project consists in the development of an hybrid application with Phonegap, called 

Routines, programmed basically with the languages HTML5, CSS (SASS), JavaScript 

(jQuery), MySQL and PHP and applying other technologies mentioned on the project’s 

memory. 

The Routines’ topic is the health, and its main goal is the tracing of the people’s lifestyle, 

allowing a management of the most ordinary aspects from day to day, for example the 

exercise, the nutrition and the hydration. 

The performance of this application is based on the recollection of data that the users 

insert, for instance the food they eat, water they drink and exercise they practice, and 

extract the results, showed with graphics and progresses. Moreover, it allows a creation 

of routines, this way the users can have a steps to follow to achieve the goals they set. 

1.4. Paraules clau 

app · mòbil · phonegap · html5 · javascript · php · mysql · css · ehealth · programació 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2. Motivació 

El Treball de Final de Grau representa un punt d’inflexió entre el procès acadèmic i el 

món laboral. Quatre anys d’estudis on he pogut adquirir coneixements de diferents 

àmbits, estudiats en les assignatures: Interacció humà-computadora, Física, 

Matemàtiques, Fonaments informàtics, Animació 2D, Modelatge i Animació 3D, 

Comunicació audiovisual, Programació orientada a internet, Disseny gràfic, Empresa, 

Cultura visual, Sistemes d’àudio, Sistemes de vídeo, Postproducció audiovisual, 

Programació web dinàmica i base de dades, Programació d’entorns virtuals, Arquitectura 

i configuracions informàtiques, Arquitectura i seguretat de xarxes informàtiques, 

Estructura de la imatge i il·luminació, Gestió del color i Sistemes d’impressió, Aplicacions 

web d’ultima generació (I, II i III), Programació Android i Direcció d’art en projectes de 

publicitat interactiva. Però amb els que m’he sentit més a gust ha sigut la programació 

en general, per començar la de fonaments informàtics programant amb C++, la de 

Programació orientada a internet programada amb HTML, CSS i JavaScript, la 

Programació web dinàmica i base de dades amb PHP i SQL, Entorns virtuals creant 

videojocs amb C# i per finalitzar Aplicacions web d’última generació I programant amb 

JSON, XML, PHP, JavaScript (jQuery), HTML i CSS. 

A l’entrar en el Grau en Multmèdia la meva intenció era ampliar les meves aptituds de 

desenvolupament web, ja que només havia realitzat una pàgina web en el meu treball 

de recerca a segon de batxillerat, i em vaig sentir molt a gust amb aquesta temàtica. 

Entre el segon i tercer curs la meva intenció era desenvolupar una xarxa social en format 

pàgina web com a Treball de Final de Grau, però a mesura que passava el temps vaig 

veure que aquest treball es quedaria curt, té una certa dificultat però no té cap cosa en 

especial i innovadora que no s’hagi vist abans. 

Quan vam haver de triar un tema per al Treball de Final de Grau li vaig llançar un parell 

de propostes al meu tutor, i ens vam decantar cap a la de la creació de l’app Routines. 
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2.1. I perquè aquesta aplicació? 

Tota la vida he fet esport, és una de les coses que més m’agrada. Vaig començar amb 5 

anys al bàsquet, que malauradament amb el començament de la carrera vaig haver de 

deixar per qüestions de situació geogràfica. Però aquí Terrassa no s’ha acabat la meva 

activitat esportiva: running, pàdel, gimnàs, futbol, és a dir que ara les meves activitats 

són més variades. 

A l’entrar amb l’estil de vida de running i de gimnàs sobretot, em vaig veure amb ganes 

de posar-me en forma, controlant una mica més el que menjava, així que per Internet 

vaig buscar rutines i dietes en format PDF, per aprendre una mica més sobre la 

composició dels aliments, el que ens aporten i els seus beneficis. 

Tot aquest conjunt de coses té una gran influencia sobre el que pensava, així que em 

vaig veure amb la necessitat d’una aplicació que ajuntés per una part l’exercici físic i per 

altra banda la dieta, permetent tenir guardat un conjunt de dades per tal de tenir un 

control sobre la salut. Al buscar si hi havia una aplicació que ajuntés aquestes ds 

temàtiques no en vaig trobar cap que tingués tot el que necessitava, i en aquest 

moment em va començar a rondar la idea al cap de fer una app de seguiment d’exercici 

i dietes de forma combinada. 

Pel desenvolupament de la meva aplicació vaig decidir utilitzar la tecnologia de 

Phonegap, després de contemplar la possibilitat de programar amb Android Studio 

amb llenguatge Java. La idea de Phonegap va predominar, ja que a la meitat del Treball 

de Final de Grau encara no hauríem realitzat l’assignatura que ens impartien a quart 

sobre programació Android. A més a més, amb Phonegap podria treballar realment els 

llenguatges de programació que realment m’interessen pel futur i que d’alguna manera 

necessitava consolidar. 
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3. Objectius del treball 

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació 

per a dispositiu mòbil perquè permeti mantenir una gestió correcta de les rutines de les 

persones en el seu dia a dia. Més concretament, una gestió de les rutines 

d’entrenament, alimentació (dietes), ingesta d’aigua, activitat i càlcul calòric. 

Durant el procès de desenvolupament d’aquest treball alguns dels objectius han variat 

o bé se n’han afegit alguns de nous, per tal de desenvolupar al màxim l’aplicació dins el 

termini d’entrega. 

Els objectius plantejats al començament del treball estaven dividits en dos àmbits, un 

amb propòsits sobre el treball en si, i l’altre més orientat a l’aplicació a desenvolupar, 

d’aquesta manera es pot veure de manera més clara la distribució d’aquests i podent 

focalitzar en els dos àmbits. 

3.1. El treball 

• Explotar els coneixements adquirits durant la carrera i plasmar-los en aquest 

projecte. 

• Adquirir nous coneixements sobre la programació d’algoritmes durant el 

desenvolupament del projecte. 

• Definir i gestionar un pla de treball. 

• Realitzar un anàlisi d’aplicacions semblants. 
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3.2. L’aplicació  

• Fer l’aplicació multiplataforma, per a iOS i Android amb la tecnologia de Phonegap. 

• Utilitzar AJAX per la transferència de dades del servidor a l’aplicació. 

• Tenir en compte que cada usuari és un món, i que l’aplicació haurà d’estar bastant 

adaptada a ell, per tant hauría de cuidar els ajustaments personalitzats per cada 

usuari (assessorament automatitzat únic). 

• Dissenyar i desenvolupar la interfície de forma que sigui minimalista, senzilla 

(usable), intuïtiva i plana. 

• Programar de manera que l’usuari pugui comunicar-se amb l’aplicació el més ràpid 

i fàcilment possible. 

• Dissenyar una base de dades molt completa (tipus de menjar, esports…) amb els 

dades verificades correctament. 

• Implementar un comptador de passos que funcioni amb l’acceleròmetre del 

dispositiu mòbil. 

• Dissenyar algoritmes que permetin a l’usuari disposar de resums, analítiques i 

progressos de la seva activitat, rendiment i dieta. 

• Implementar una connexió entre usuaris, per tal de fer l’aplicació més interactiva. 

• Aplicar tècniques de gamificació, com per exemple, premiar a l’usuari amb 

“badges” al realitzar progressos. 

• Tenir en compte, en l’àmbit nutricional, tots els aspectes que comporten la ingestió 

de segons quins aliments en algunes hores del dia determinades. 
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Els objectius que s’han anat plantejant i modificant són bàsicament els relacionats amb 

el desenvolupament de l’aplicació, i no sobre el treball en general, i són els següents: 

• Dissenyar algoritmes que permetin a l’usuari consultar les seves estadístiques en 

forma de gràfiques dinàmiques. 

• Aconseguir una unificació d’estil gràfic en tota l’aplicació, ja siguin icones, colors, 

tipografies. 

• Aplicar conceptes d’usabilitat d’aplicacions en la interfície de l’app. 

• Augmentar el rendiment de l’aplicació simplificant i optimitzant el codi. 
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4. Estat de l’art 

El món dels telèfons intel·ligents i tauletes està en creixement exponencial. Per 

demostrar aquesta teoria, només en observar al nostre voltant i ens en podem adonar 

que la població viu en aquest món tecnològic on s’han substituït molts dispositius per 

utilitzar-ne tan sols un, el telèfon mòbil. 

4.1. Estudi de l’ús d’apps 

Per tal de conèixer millor els usuaris que utilitzen smartphones i tauletes cal estudiar una 

mica l’entorn en què ens trobem, i per això hi ha estudis i anàlisis estadístics que ens 

proporcionen aquestes informacions que ens poden resultar de molta utilitat. 

The App Date és la plataforma més gran de recomanació d’aplicacions en espanyol, 

incentivant les aplicacions que poden tenir bona sortida al mercat, i ajudant així als 

desenvolupadors a créixer. A més a més també realitza estadístiques sobre l’ús del 

telèfon mòbil, les tauletes i de descàrregues i ús d’aplicacions. Un d’aquests estudis ens 

proporciona un conjunt de dades importants sobre aplicacions. 

Actualment a nivell d’Espanya hi ha un total de 27,7 milions de persones actives 

utilitzant apps per a dispositius mòbils o tauletes. Diàriament es descarreguen una 

mitjana de 3,8 milions d’apps.  
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La mitjana d’aplicacions instal·lades en smartphones és de 30, i en tauletes és de 24. De 

totes aquestes apps que estan instal·lades només se n’utilitzen activament unes 14, les 

altres queden bastant en segon pla. 

 

En l’actualitat, també és bastant comú trobar aplicacions de pagament, que pot ser 

anticipat (abans d’instal·lar l’aplicació, per poder descarregar-la) o integrat (ofereix 

compres dins l'aplicació que inicialment és gratuïta). Gairebé la meitat de la població 

(46%) que es descarrega aplicacions ha pagat per alguna app en algun moment. 

El 89% del temps que un usuari destina a utilitzar el telèfon mòbil, és per utilitzar alguna 

aplicació, unes 3h al dia en el cas dels smartphones i 1,4h en el cas de les tauletes. 
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En el perfil d’usuari, el 51% són homes i 49% dones, el rang d’edat en què s’utilitza més 

el telèfon mòbil està entre els 25 i 34 anys, amb un 35%. 

 

Pel que fa al sistema operatiu, el 84% dels smartphones utilitzen Android, el 12% iOS, el 

3% Windows i 1% altres sistemes. 

En les tauletes, el 78% utilitza Android, el 18% iOS, el 3% Windows i 1% altres. 
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4.2. Estudi sobre la temàtica 

Aprofundint en la temàtica del salut, benestar i esport, que és sobre el que tracta la 

meva aplicació, podem realitzar un estudi sobre com està el tema del fitness a nivell 

d’Espanya. 

Life Fitness és un blog que fomenta la vida saludable a nivell d’exercici, desenvolupa i 

innova productes i formes d’exercir-se. Intenta oferir solucions que fomentin l’activitat 

física per ajudar a les persones a tenir una vida saludable. Life Fitnes ha fet un seguit 

d’estudis sobre l’esport a nivell de l’estat espanyol. 

Espanya es troba en el cinquè lloc europeu que més ingressos té en l’àmbit de l’esport. 

Els esports que més es practiquen són el ciclisme, senderisme/muntanyisme i 

natació. 

Entre els hàbits esportius més comuns es troben el running i el gimnàs intens i suau, és 

a dir, acudir al gimnàs sense realitzar cap esport en concret, sinó només per mantenir-se 

en forma. El 30% d’espanyols acudeix a llocs acondicionats per fer exercici, sigui 

gimnàsos, pavellons o camps esportius. Les edats de més afluència són entre 15 i 35 

anys. 
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La connexió a Internet ha donat pas a l’aparició d’aplicacions que permeten una gestió 

de la salut, exercici… Han facilitat molt la vida a gran part de la població, principalment 

a les persones que pateixen de malalties com la diabetis, problemes de cor… 

A més a més també han ajudat a la programació d’exercicis d’entrenament, control 

sobre tots els aspectes de la vida quotidiana, alimentació, entre molts altres. 

Segons les estadístiques de Life Fitness, 6 de cada 10 centres declara que els seus socis 

utilitzen aplicacions esportives per tenir control sobre la seva forma de fer exercici. 

4.3. Estudi sobre bases de dades 

Un punt important d’estudi son les bases de dades on trobar la informació nutricional i 

esportiva per utilitzar en l’aplicació, per tal de realitzar els càlculs pertinents. 

Hi ha un gran nombre de bases de dades obertes que ens proporcionen molta 

informació, però la informació que es cercava era molt concreta, i en aquest aspecte 

poques bases de dades ens oferien els valors que estàvem cercant de bon 

començament. 

D’aquest ventall ampli de bases de dades on podriem trobar informació i dades 

d’utilitat, una de les més fiables i de més informació, i a més a més, oberta a ser 

utilitzada, és la de la BEDCA (Base de Datos Española de Composición de Alimentos). 

Aquesta ens proporciona informació sobre un gran nombre d’aliments, separats per 

grups, ens mostra concretament la distribució d’energia, és a dir, proteïnes, grassa, 

hidrats de carboni… A més a més, el que més interessa, les calories que contenen 

determinats aliments. 
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Per complementar l’anterior base de dades de la BEDCA, hi ha una base de dades 

desenvolupada per “Tabla de Calorias” que posa obertament les calories dels aliments, 

d’aquesta manera comparant amb la base de dades de la BEDCA s’ha pogut saber si 

realment les dades d’ambdues taules tenien relació o eren similars. 
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4.4. Referències gràfiques 

Per l’elecció de l’estètica gràfica del logotip s’ha fet una recopilació d’idees que podien 

resultar interessants i innovadores, totes en un mateix moodboard. No estan 

relacionades amb la temàtica de l’aplicació però com a prèvia pluja d’idees ajuda a 

resoldre alguns conflictes de disseny. La majoria de les referències de disseny del 

primer moodboard estan agafades de diferents comptes d’Instagram, on els 

dissenyadors exposen idees molt innovadores per a logotips, tant en l’àmbit de paletes 

de colors, com a tipus de disseny, des de minimalista, fins a altres més flat design o 

també realistes. 

 

 

Tal i com es pot veure, la majoria dels dissenys escollits són d’estil minimalista, utilitzen 

traçats senzills, pocs colors i formes simples. En alguns hi ha degradats suaus. 

Una vegada realitzat el primer moodboard, amb algunes idees al cap faltava 

profunditzar més en la temàtica en la que es centrada la aplicació que s’havia de 

realitzar. Aleshores es va realitzar un segon moodboard, més concret. 
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Aquest segon moodboard, es basa més en referències gràfiques de logotips 

d’aplicacions relacionades amb l’àmbit de salut i esport. Tal com es pot observar, 

utilitzen unes formes  minimalistes, poc carregades, en algun cas utilitzen el recurs de 

les formes geomètriques, i en la majoria d’aquestes la forma predominant és la circular, 

els acabaments són molt suaus i arrodonits, no s’utilitzen figures geomètriques 

completament rectes. 

Fitbit 

Forma principal és el cercle,  el color predominant és el blau-verd. 

LOOX Fitness 

Tres formes principals, arrodonides però a la vegada, punxegudes en els 

extrems, color predominant: blau. 

 

Daily Yoga 

Forma principal, un traçat amb acabaments circulars, com a color 

predominant el blau. 

30 days Fitness 

Forma principal, cercle amb un número de traçat lleuger en el centre, el 

color predominant en aquest cas és el verd, combinat amb un blau-verd. 

Workout Trainer 

Forma principal un hexàgon amb acabaments arrodonits, color principal el 

blau, combinat amb el verd. 
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4.5. Estudi d’aplicacions 

 

Fitbit és l’aplicació més semblant a la de Routines. És un gran competidor ja que compta 

amb un gran equip de desenvolupadors al darrere, que ja han tret diverses versions de 

l’aplicació, i a més a més compta amb la innovadora tecnologia dels sistemes 

electrònics complementàris al darrere, com per exemple polseres i rellotges 

intel·ligents, creats pells, que són capaços de transferir dades a l’aplicació mitjançant 

bluetooth. 

Té una gran quantitat de funcionalitats, entre les quals les més importants són: 

• Visualització dels progressos d’activitat diària: passes, distància, calories cremades, 

minuts d’activitat i tendències al llarg del temps. 

• Monitoratge de la son: registra les hores de son, les vegades en què la persona 

està inquieta i realitza gràfiques per millorar els hàbits nocturns. 

• Compatibilitat amb diversos monitors d’activitat: polseres, rellotges i balances. 

• Tracking de carreres, passejos i caminades, controlant el ritme, temps i distància. A 

més a més es pot controlar la música i utilitzar avisos de veu. 

• Monitoratge de l’exercici físic, podent veure les estadístiques i impacte sobre el dia 

en conjunt i a més a més el rendiment. 

• Calendari d’exercici on es mostren les activitats físiques registrades. 

• Compartició d’exercicis amb amics al final dels entrenaments. 

• Notificacions per ajudar a recordar o donar ànims en els progressos. 

• Desafiament d’amics i familiars que també utilitzen aquest sistema. 
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• Aconseguir insígnies quan es compleixen els objectius i així mantenir la motivació 

amb aquesta tècnica de gamificació. 

• Monitoratge del pes. 

• Registre d’aliments per fer una aproximació de la ingesta calòrica. 

• Mesurament de la hidratació per controlar regularment la ingesta d’aigua. 

• Arribar a objectius de pes proposat. 

• Visible també en navegador per a pàgina web. 

El gran incovenient d’aquesta aplicació és que per accedir a moltes de les funcionalitats 

de les que disposa és necessari el dispositiu electrònic de gestió, com per exemple les 

polseres Fitbit Flex, el rellotge intel·lient Fitbit Blaze o la bàscula Fitbit Aria. Aquests 

dispositius tenen un cost considerable que ronda d’entre els 70€ fins als 200€. Aquesta 

part de comprar el dispositiu electrònic fa que el seu target sigui molt més específic i 

només el compri la gent que realment estigui concienciada i molt interessada en 

monitoritzar i mantenir un control sobre l’estil de vida: esport, menjar, son, hidratació… 

Fitbit és compatible amb les plataformes iOS, Android i Windows Phone, tot i que 

depenent del dispositiu, no hi ha totes les funcionalitats. 

La paleta de colors que utilitza Fitbit és bastant característica. El seu color principal és el 

blau verd (#24B1B9), aquest color és combinat amb tons de gris, des del gris molt fort 

que es mostra a sota, fins al gris clar i en la majoria dels casos blanc. 

Aquest blau verd també forma part d’alguns degradats que componen alguns apartats 

de l’aplicació. 
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En el logotip es pot veure que s’utilitza el color principal (blau verd), les formes són 

cercles que formen un rombe, d’esquerra a dreta les formes augmenten de mida, 

figures geomètriques. D’aquí podem extreure que la forma més utilitzada és la circular. 

Aquest logotip sovint va acompanyat del nom de l’aplicació escrit en minúscula, com es 

pot veure la tipografia no té serifa i utilitza formes rodones. 

La tipografia utilitzada en l’aplicació és la Proxima Nova, sense serifa i molt fina. 
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Quan parlem d’aplicacions de salut i esport a tothom li ve al cap Runtastic, una de les 

apps més populars entre els esportistes. Aquesta és exclusivament una aplicació 

d’esport, on el predominant és el running, tot i que també permet registrar altres tipus 

d’activitats. 

Funcionalitats: 

• Seguiment GPS, amb mesurament de distància, duració, velocitat, calories 

cremades i ritme. 

• Historial d’entrenament. 

• Compartició amb xarxes socials. 

• Altres activitats afegides manualment. 

• Entrenador per veu (PRO). 

• Reproducció de música (PRO en Windows). 

• Entrenament (PRO). 

• Clima (PRO). 

• Hidratació (PRO). 

• Connexió amb smartwatch (PRO). 

Runtastic és compatible amb les plataformes iOS, Android i Windows Phone, tot i que 

depenent del dispositiu, no hi ha totes les funcionalitats. 

Els inconvenients de Runtastic són bastants, per començar, la majoria de funcionalitats 

que poden resultar molt útils són de pagament, i molts usuaris es queden en la versió 

gratuïta. Comparant-ho amb l’app que desitjo desenvolupar, Runtastic ofereix només la 

part d’exercici físic, a més s’estanca molt amb l’activitat del running i deixa bastant de 

banda altres àmbits esportius. La part del running és molt completa, això és un gran 

punt a favor que atrau molts runners. 

�23



�

La companyia Runtastic ha desenvolupat moltes aplicacions més concretes, també de 

nutrició, exercicis de gimnàs, running, caminar, però totes per separat suposen què 

l’usuari ha de descarregar al seu smartphone una gran quantitat d’apps, i això no és útil. 

Runtastic també té l’opció de compra alguns dispositius de seguiment, com polseres i 

rellotges, però són una despesa afegida si vols utilitzar totes les funcionalitats amb la 

versió PRO. 

La paleta de colors que utilitza Runtastic és la que es pot veure a sota el text. El seu color 

principal és el blau (#157EFB). Per reforçar el blau, i amb una tonalitat completament 

diferent utilitzen el color groc i el color verd, per donar més dinamisme de colors i no 

estancar-se sempre en tonalitats blaves i escala de grisos. 

Tots aquests colors es combinen amb tons de gris, des del gris molt fort que es mostra a 

sota, fins al gris clar i en molts dels casos el blanc. 

Pel que fa al logotip utilitza el color blau principal, en el cas que es trobi sobre un fons 

blau opten per posar el logotip en color blanc. 

Aquest logotip utilitza sempre formes bastant arrodonides, tant en la imatge com en les 

lletres que el formen (que sempre van junts). 
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La icona de l’aplicació és diferent del logotip, és una icona pròpia, però també utilitza 

un color blau, gris fort i blanc. 

La tipografia utilitzada per Runtastic és la Helvetica Neue, sense serifa, té un gruix 

regular. 
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En l’àmbit de les dietes tenim l’app Noom Coach, una aplicació que permet un control 

sobre l’alimentació i mantenir un bon monitoratge en aquest tema. 

Consta de diversos programes que ajuden a canviar la manera de pensar a l’hora de 

començar i continuar una dieta. 

Funcionalitats: 

• Registre de menjars per àpats. 

• Inclou uns plans d’alimentació a seguir per defecte. 

• Notificacions que et mantenen connectat amb l'app quan no la utilitzes. 

• Connexió amb amics. 

• Monitoratge de progressos. 

• Comptador de calories, amb escàner de codi de barres. 

• Comptador de passes. 

• Registre d’exercicis. 

És una aplicació bastant completa, oferint un gran ventall de possibilitats en l’àmbit de 

dietes, però es queda bastant curt en l’àmbit d’exercici, es nota que no pretén què 

aquest sigui el seu punt fort, només és un punt afegit al control de pes. 

Els colors de la paleta de colors de Noom Coach estan al voltant del taronja-groc. Des 

d’un taronja més fort, passant per un taronja suau i finalitzant amb un groc fort, són els 

colors del logotip. 
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També utilitzen un gris clar per les tipografies sobre el fons blanc, de manera que queda 

una interfície molt suau, i en els casos en què volen destacar el text utilitzen el blau. 

El logotip que fan servir és com un sol utilitzant els tres colors principals de la paleta de 

colors, aquest sol té formes rodones, però en alguns llocs com en la pàgina web no es 

mostra aquesta marca, sinó que utilitzen el nom de “noom” format amb un conjunt de 

cercles petits que escriuen el nom, amb el color blau de la paleta de colors. 

La tipografia que utilitzen pel text dins l’aplicació és la Roboto, sense serifa i 

bastant fina. 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5. Tecnologies 

5.1. Prototipat 

 

El prototip interactiu que s’ha realitzat ha estat creat amb Marvel 

App(marvelapp.com), és una eina online que permet realitzar 

prototipats per tot tipus d’aplicacions, d’escriptori, mòbil, smartatch. 

Aquesta eina té l’avantatge que descarregant la seva aplicació de mòbil 

permet visualitzar l’aplicació, tenint un prototip funcional i molt fidel de manera molt 

ràpida. 

Marvelapp té el gran avantatge que permet importar els dissenys realitzat amb 

programes de disseny gràfic com Adobe Indesign o Adobe Illustrator, i aleshores poder 

fer-los funcionals a nivell de disseny i gestió de les pàgines. També permet exportar 

aquest projecte a plataformes com Sketch,  útil per al seu posterior desenvolupament. 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5.2. Disseny 

Pel que fa al disseny gràfic s’ha utilitzat bàsicament els programes Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop i SketchApp. 

 

Amb Illustrator s’han dissenyat el logotip i les icones que s’han utilitzat 

en l’aplicació. Aquests són en forma de traçats vectorials per mantenir 

una bona qualitat d’imatge per poder-la exportar amb diferents 

formats, fins i tot amb format .SVG, conservant aquesta forma vectorial 

que es perd en guardar en .PNG, per exemple. 

 

Amb Photoshop bàsicament s’han realitzat comprovacions i gestió de 

colors i paletes de color i correcció d’algunes imatges. 

 

Pel que fa al disseny de la interfície, s’ha utilitzat el programa Sketch 

App, que dona moltes facilitats a l’hora de definir mides de pixels i 

permet exportar alguns dels elements amb CSS per tal de fer més fàcil 

el fet de passar de disseny gràfic a desenvolupament de l’aplicació. 

�29



�

5.3. Desenvolupament 

Pel desenvolupament de l’aplicació s’ha utilitzat el programa Visual 

Studio Code, que és un editor de codi desenvolupat per Microsoft per 

Windows, Linux i macOS. Aquest programa incorpora moltes funcions i 

extensions, per exemple, Git, Terminal i diversos plugins. És lliure i de codi obert. 

Els llenguatges, frameworks i tecnologies que s’han utilitzat per desenvolupar l’aplicació 

són els següents: 

• HTML (HyperText Markup Language): Llenguatge que fa referència al llenguatge 

marcat per l’elaboració de pàgines web, consisteix en un llenguatge d’etiquetes. 

• PHP (HyperText PreProcessor): Llenguatge de programació d’ús general de codi 

al costat del servidor, originalment desenvolupat per al desenvolupament web 

dinàmic. 

• MySQL: Sistema de gestió de bases de dades destinada sobretot a entorns web. 

• JavaScript: Llenguatge de programació orientat a objectes i dinàmic. S’útilitza per 

obtenir millores en la interfície d’usuari i pàgines web dinàmiques. 

• jQuery: Biblioteca multiplataforma de JavaScript que permet simplificar la manera 

d’interactuar amb els documents HTML i manipular els esdeveniments. És software 

lliure i de codi obert. 
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• AJAX (Asynchronous JavaScript And XML): És més una tècnica de programació 

de desenvolupadors web per crear aplicacions interactives, aquestes aplicacions 

s’executen en el client, és a dir en el navegador dels usuaris, mentre es manté una 

comunicació asíncrona amb el servidor en segon pla. D’aquesta forma és possible 

realitzar canvis sobre les pàgines sense necessitat de recarregar-les, millorant la 

interactivitat, velocitat i usabilitat. 

• SASS (Syntactically Awesome Stylesheets): Metallenguatge de fulls d’estil CSS 

(Cascading Styleshets). Utilitza les funcionalitats de CSS però mitjançant una sèrie 

de scripts que permet tenir funcionalitats extra i molt més útils, per tal de 

simplificar codi. Bàsicament s’utilitza per estilitzar, amb una sèrie de regles que 

actuen sobre les etiquetes HTML aportant propietats d’estil, com les mides, colors, 

marges, entre molts altres. 

• Gulp.js: És una eina de JavaScript de codi obert utilitzat com a un streaming en el 

desenvolupament web, el que fa és realitzar una sèrie de tasques que normalment 

es fan de forma repetitiva i les automatitza. Per exemple, guardar un concatenar 

arxius, comprimir, exportar. 

 

Phonegap s’ha utilitzat per poder utilitzar eines genèriques com HTML, 

CSS i Javascript per desenvolupar aplicacions. Podent realitzar així, 

aplicacions híbrides. Aquest framework permet accedir a elements del 

mòbil com l’acceleròmetre, geolocalització, càmera, entre molts altres. 
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Amb xCode i Android Studio (ADV Manager) s’han 

pogut crear uns dispositius virtuals per poder visualitzar 

visualitzar l’aplicació en emuladors d’iPhone (xCode) i 

Android (Android Studio). 

 

Per penjar els arxius al servidor i així poder utilitzar APIs externes de 

l’aplicació s’ha utilitzat File Zilla. Per començar s’ha utilitzat el servidor 

que ens va proporcionar el CITM (citmalumnes.upc.es) però de cara a 

més endavant es podria pensar en tenir un pròpi servidor. 
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6. Planificació del projecte (fases i activitats) 

Per fer una planificació del projecte es va desenvolupar un diagrama de Gant. En aquest 

document s’especifica la llista de tasques, dividides en diferents blocs temàtics, hi ha 

una planificació de les hores que es destinaran a cada tasca i durant quines setmanes es 

durà a terme en aquest període de tres mesos, començant al març i acabant al juny. 

També hi ha entregables i fites. Els entregables són les mostres de treball que s’han 

produït i ja es poden entregar. Les fites són punts o objectius. 

Pel que fa a la planificació del projecte de cara a tenir una eina de gestió personal, s’ha 

utilitzat l’aplicació Trello, molt útil perquè es pot tenir vinculat via ordinador-mòbil, de 

manera que permet tenir controlada la planificació del projecte en tot moment. 

Amb Trello s’ha utilitzat una metodologia de treball basada en la metodologia Scrum 

però adaptada al que es necessitava en cada moment. 

Primerament s’ha realitzat una divisió pels diferents progressos en què es pot trobar el 

projecte: 

• Idees: Conjunt d’idees, exemples… que poden ser interessants de cara al treball. 

• Per fer: Conjunt de tasques definides al començament de la planificació que 

encara estan per realitzar. 

• En desenvolupament: Tasques que es troben en desenvolupament. 

• Pendent de revisió (tutor): Tasques finalitzades però que requereixen la revisió 

del tutor. 

• Pendent de revisió (alumne): Tasques revisades pel tutor que necessiten algunes 

modificacions. 
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• Acabat: Tasques finalitzades. (No significa que en cap moment no es puguin 

modificar) 

• Memòria: Tasques referents a la memòria que ja estan finalitzades. 

Més tard, gairebé al final del projecte es va haver de realitzar una nova llista, a més a 

més de les que ja hi havia, va ser la de “No realitzat”, ja que hi ha coses que no s’han 

pogut finalitzar per falta de temps o bé perquè no s’ha cregut convenient realitzar-les, 

una vegada es veia com avançava el projecte. 

Dins de cada tasca s’han definit diferents distintius de color per tal de distingir millor el 

tipus de tasca: 

• Negre (planificació 

• Vermell (documentació) 

• Groc (reunions) 

• Taronja (investigació) 

• Lila (disseny gràfic) 

• Blau (programació) 

• Verd (memòria) 

A la majoria d’aquestes tasques se’ls hi ha definit una data de finalització, per tal que el 

projecte funcionés de manera correcta i fluida. 

També s’han anat penjant diferents imatges, documents PDF per complementar cada 

tasca i tenir-ho tot ordenat, rúbriques i documents de lliuraments, bàsicament. 
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7. Planificació de recursos i pressupost 

En la planificació de recursos i pressupost hi consten les despeses i anàlisis del mercat 

en el qual s’ha de competir, segons els preus que ofereixen. Un pressupost elaborat de 

manera professional com si un client el sol·licités. 

7.1 Estudi de mercat 

Per realitzar tota la planificació de recursos, però, cal realitzar un petit estudi de mercat 

que ens permeti coneixer els valors pels que es mou el mercat, amortització dels 

equipaments i materials utilitzats… 

Es va preguntar a un company que treballa en el sector del desenvolupament web i 

apps sobre quan es podria cobrar aproximadament cada hora per realitzar un treball 

com aquest, em va dir que pels coneixements d’estudiant d’una carrera, el preu/hora 

seria d’uns 13€ aproximadament. D’aquesta manera s’ha pogut tenir en compte el salari 

que es tindria per la realització tant per la gestió com per la programació de l’app. 

Aquest estudi es pot dividir en dos apartats recursos humans i materials. 
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7.2 Recursos humans 

Els recursos humans són els que aporten les persones, en aquest cas, al ser un projecte 

individual, seria el que cobraria una persona. 

Tasca Hores Preu/Hora Total

Fase Inicial

Gestió de projecte 5 13 65

Investigació de mercat 20 13 260

Disseny Centrat en l’Usuari (enquesta, focus group i card sorting) 20 13 260

Concreció de funcionalitats 4 13 52

Diagrama E-R 2 13 26

Taules BBDD 2 13 26

Cerca de BBDD 1 13 13

Mockup 15 13 195

Fase de desenvolupament

Gestió de projecte 3 13 39

Creació de la BBDD 2 13 26

Disseny del logotip 5 13 65

Desenvolupament de l’aplicació 200 13 2600

Disseny de l’aplicació 100 13 1300

Fase final

Gestió de projecte 3 13 39

Proves amb l’aplicació 3 13 39

Comprovació de compatibilitat amb les plataformes 5 13 65

Correcció d’errors 15 13 195

Ajustaments d’adaptació de disseny 15 13 195

Test d’usabilitat 10 13 130

Correció segons el test 2 13 26

Distribució i màrqueting 45 13 585

TOTAL 477 6201

�37



�

7.3. Recursos materials 

Els recursos materials són els mitjans que ajuden a aconseguir un objectiu, en aquest 

cas el hardware i software que s’han utilitzat per realitzar el treball. 

Producte Cost (€) Vida útil Amortització Tot. Amor.

Hardware

Macbook Pro Retina 13’ 1524,99 8 20% 76,2

Magic Mouse 79 8 20% 3,9

Magic Keyboard 99 8 20% 4,95

iPhone 5S (iOS) 449 4 20% 24,96

Samsung Galaxy S6 (Android) 389 4 20% 19,45

Disc Dur WD Elements 2TB 99 15 20% 4,95

Disc Dur WD Elements 2TB 99 15 20% 4,95

Software

macOS Sierra 0 ∞ 0 0

xCode 0 ∞ 0 0

Sublime Text 3 0 ∞ 0 0

Visual Studio Code 0 ∞ 0 0

Code Kit 34 ∞ 33% 2,83

MAMP 0 ∞ 0 0

Phonegap 0 ∞ 0 0

Terminal 0 ∞ 0 0

File Zilla 0 ∞ 0 0

Sketch 0 ∞ 0 0

Adobe Illustrator 19,66 1 mes 8,33% 59,97

Adobe Photoshop 19,66 1 mes 8,33% 59,97

Sip 0 ∞ 0 0

Android SDK 0 ∞ 0 0

Pages 0 ∞ 0 0

TOTAL 2812,31 262,13
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7.4. Costs directes (hardware i software) 

Llicencies de desenvolupador 

Cost total aproximat 

Producte Preu Vida útil

iOS (iTunes Store) 80 1 any

Android (Play Store) 20 ∞
TOTAL 100

Tipus Preu

Recursos humans 6201

Hardware i Software 2812,31

Llicencies de desenvolupador 100

Total amortitzat 262,13

TOTAL 9113,31

TOTAL amb material amortitzat 6563,13
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7.5. Taula de costs final 

En aquestes taules s’han plasmat moltes de les dades que s’han realitzat en l’estudi de 

mercat, basades en les tasques del diagrama de gant, introduïnt els costos amortitzats, 

equipament, costs de viatge, subcontractacions… 

D’aquesta manera es té una factura del que costaria desenvolupar un projecte d’aquesta 

embergadura. 
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8. Preproducció 

La preproducció és el procés de fixació d’alguns dels elements que intervenen en el 

treball. Aquest procés es duu a terme abans del desenvolupament del projecte en si, 

d’aquesta manera permet facilitar les taques a realitzar posteriorment. 

8.1. Funcionalitats 

La llista de funcionalitats que havia d’incorporar l’aplicació és diferent de la que 

finalment s’ha realitzat, però la llista plantejada en la preproducció, constava de les 

seguents funcionalitats: 

• Registre i identificació d’usuaris, per mantenir una experiència d’usuari 

personalitzada amb les dades pròpies guardades en cada usuari, a més a més per 

poder mantenir les dades en diferents dispositius on s’inicia la sessió. 

• Comptador de passes mitjançant acceleròmetre. (No realitzat) 

• Registre de la hidratació diària, setmanal i total. 

• Registre de l’activitat física diària, setmanal i total. 

• Registre de l’alimentació, diàriament, setmanalment i de forma total. 

• Establiment d’objectius inicials per tal de poder tenir un control diàriament sobre 

les diferents metes. 

• Càlcul en percentatge del compliment diari dels objectius proposats. 

• Càlcul calòric mitjà diari, en funció de les calories ingerides i les calories cremades. 

• Control del canvi de pes. 
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• Programació de rutines d’entrenament setmanals, per tal d’establir un procés a 

seguir per aconseguir els objectius. 

• Programació de rutines de dieta setmanals, per tal d’establir un procés a seguir a 

l’hora d’alimentar-se. 

• Progressos de cada usuari en gràfiques dinàmiques. 

• Tècniques de gamificació mitjançant insígnies. (No realitzat) 

8.2. Estructura esquemàtica de l’app 

L’estructura de l’aplicació consisteix en la distribució de les pàgines i com es comporten 

entre elles. En la preproducció l’estructura gairebé no ha canviat. 

Tal com es pot veure en l’esquema, consta d’un Splashscreen, on apareix el logotip de 

l’aplicació, i al cap de tres segons entra a la pàgina inicial. Aquí ens trobem amb el 

primer conflicte. En el cas que l’usuari ja hagi utilitzat l’aplicació alguna vegada, les 

dades ja haurien d’estar guardades en el seu telèfon mòbil, per tant portaria 

directament a la Home Page.  
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En el cas que no podrà realitzar dues tasques, o bé registrar-se a l’aplicació (en el cas 

que no tingui usuari), realitzant un procés d’emplenament de dades que consta en dos 

passos, dues pantalles, i en el segon cas podria entrar en l’aplicació amb el seu correu 

electrònic i contrasenya. D’aquesta manera, si té un usuari enregistrat en la base de 

dades, accedeix a l’aplicació. 

Una vegada dins la pantalla principal es troba amb diferents enllaços als quals pot 

accedir: la pàgina d’aigua (hidratació), la pàgina de pes (control de pes), el seu perfil 

d’usuari, on podrà accedir als seus objectius diaris, la pàgina d’exercici, on podrà 

accedir a les pàgines de registrar els exercicis que ha realitzat o bé de la creació d’una 

rutina d’entrenament, i finalment la pàgina de dietes, on podrà crear un plat, amb 

diferents aliments, a més a més podrà afegir els aliments que ha ingerit i per últim la 

creació d’una rutina de dieta. 

�44



�

8.3. Mockup 

Abans de realitzar el prototip avançat es va realitzar un primer mockup de com seria 

l’aplicació a nivell de funcionalitats i estructura, per tenir la idea general una mica clara. 

D’aquesta manera el desenvolupament del prototip i la base de dades podria resultar 

molt més fàcil. 
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Una vegada dibuixat el primer prototip, amb Marvelapp es va poder realitzar un segon 

prototipat, molt més avançat, MarvelApp permet realitzar aquesta tasca de manera molt 

fàcil i intuïtiva, permetent visualitzar el prototip en el telèfon mòbil. Així que amb l’ajuda 

d’Adobe Illustrator i aquesta tecnologia de MarvelApp es va poder desenvolupar 

aquest prototip més concret. 
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9. Disseny Centrat en l’Usuari (DCU) 

9.1. Concepte general 

El Disseny Centrat en l’Usuari (DCU) és una metodologia de disseny que té com a 

objectiu principal la creació de productes que resolen les necessitats dels usuaris, 

d’aquesta manera es pot aconseguir una millor satisfacció i experiència d’usuari. 

La importància del disseny de l’aplicació es basa en què aquest serà el mètode 

d’interacció entre l’usuari i l’aplicació, per tant influirà en els objectius que tingui l’usuari 

durant la navegació. La primera impressió que tingui l’usuari d’una aplicació és molt 

important, ja que influirà en la seva opinió i podria comportar un abandonament de la 

plataforma o bé una bona experiència. 

Els principals objectius del disseny centrat en l’usuari es basen en: 

• Conèixer quins seran els usuaris. (Target) 

• Les tasques i metes dels usuaris. 

• Nivell d’experiència dels usuaris. 

• Quines funcions necessitaran. 

• Quina informació necessiten els usuaris i de quina manera. 

• Com s’esperen què funcioni. 

• Casos més adversos. 

• Si hi haurà diverses tasques a la vegada. 
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Les mètriques bàsiques del disseny centrat en l’usuari, per avaluar la usabilitat de 

l’aplicació resultant són: 

• Eficàcia (efectivitat): Nivell de precisió i complexitat amb la que els usuaris 

aconsegueixen els objectius especificats. 

• Eficiència: Recursos empleats en la relació amb la efectivitat. 

• Satisfacció: Comoditat i actituds positives respecte a l’ús de l’aplicació. 

A més a més dels conceptes d’eficàcia, eficiència i satisfacció, n’hi ha d’altres que també 

són importants en el llenguatge tècnic del DCU. Aquests són: 

• Context d’ús: Són el conjunt d’usuaris, tasques, equipament, i també l’entorn en 

què es troba l’usuari a l’utilitzar l’aplicació 

• Interacció: És l’intercanvi bidireccional d’informació entre usuari i aplicació. 

• Interfície d’usuari: És el conjunt format per la capacitat de control, la informació 

proporcionada en l’aplicació i la seqüència d’interaccions possibles que permeten 

a l’usuari utilitzar l’aplicació. 

• Objectiu: Resultat desitjat. 

• Prototip: Representació limitada en funcionalitat d’una aplicació per tal d’evaluar-

los i extreure’n conclusions. 

• Tasca: Activitat requeria per aconseguir un objectiu. 

• Usuari: Persona que interactua amb el producte.  
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Els elements essencials a tenir en compte a l’hora de desenvolupar una aplicació o 

qualsevol plataforma multimèdia són els següents. 

• Accessibilitat: Els usuaris han de trobar la informació de manera ràpida i fàcilment, ja 

sigui amb múltiples eines de navegació, que estructurin el contingut o amb les seves 

jerarquies. L’usuari ha de poder executar còmodament tècniques de lectura com la 

lectura diagonal o l’escaneig. 

• Llegibilitat: Els continguts han de resultar fàcilment llegibles, això fa que la 

presentació de la informació, la tipografia i la paleta de colors siguin elements claus 

en el disseny.  

• Llenguatge: El tipus de llenguatge s’ha d’adaptar a la situació retòrica i el context. La 

qualitat del text i l’ús de frases curtes i senzilles resulta molt útil. 

• Visibilitat: Ajuda a l’usuari a construir un model mental de l’aplicació,  i per tant, 

ajuda a intuir el comportament en les accions que pren. 

Per tal d’analitzar els resultats de disseny centrat en l’usuari hi ha diversos mètodes i 

eines d’anàlisi i estructuració d’aplicacions. Els mètodes més populars són: 

• Card Sorting: Cada unitat d’informació s’assigna a una targeta individual i es 

demana als usuaris que les ordenin conforme a alguns criteris predefinits. És 

especialment útil en fases inicials de desenvolupament. 

• Investigació contextual: Aproximació estructural per recollir i interpretar les dades 

del camp de treball. L’equip de desenvolupament visita l’espai de treball dels 

usuaris i els observa en l’entorn on utilitzarien l’aplicació. 
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• Avaluació del prototip en paper: Es sol·licita a un grup entre quatre i vuit usuaris 

que avaluin el prototip de l’aplicació en format paper i que expliqui les seves 

eleccions i seqüències de tasques per completar l’escenari. 

• Grup d’enfocament: Entre tres i deu usuaris s’uneixen a l’equip per donar idees i 

opinions analitzant el producte. 

• Entrevista: S’utilitza en les fases de definició de requisits i anàlisis sobre diversos 

tipus d’usuaris implicats en el projecte. Es realitzen un conjunt de preguntes, d’una 

manera formal i estructurada o bé d’una manera més flexible i informal amb 

preguntes més obertes. S’utilitza per identificar les necessitats dels usuaris i 

personal implicat. 

• Enquesta o estudi: Els usuaris responen a un conjunt de preguntes a través d’un 

canal sense interlocutor. És útil per recollir gran quantitat de dades de manera 

ordenada. 

• Anàlisis de tasques: S’utilitza per observar una situació dels usuaris i les seves 

tasques i també per identificar els seus objectius específics. 

• Test d’usabilitat: Es demana a un conjunt d’usuaris que realitzin diferents tasques 

amb l’aplicació. Els desenvolupadors del producte observen i anoten les activitats, 

el comportament i el rendiment d’aquest usuari. Es pot analitzar el comportament 

de l’usuari a través d’un sistema d’Eye Tracking per tal de recollir la informació de 

manera més precisa i gravada en temps real en pantalla. L’objectiu principal del test 

d’usabilitat és identificar problemes d’usabilitat en l’aplicació. 
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• Avaluació heurística: Un grup d’experts en usabilitat i interacció humà-

computadora analitzen l’aplicació amb regles heurístiques per tal d’identificar 

problemes persistents. Aquest mètode és el  més ràpid per identificar gran varietat 

de problemes d’usabilitat. 

• Walkthrough:  Implica emprendre una tasca completa amb l’aplicació i anotar els 

problemes que té mentre es realitza la tasca. En algunes ocasions s’han 

d’acompanyar als usuaris durant aquest procés per tal de guiar-los si és necessari. 

• Anàlisis expert: L’equip analitza el prototip o el producte desenvolupat i retorna un 

feedback basat en el seu camp d’especialització. Aquest mètode es sol utilitzar en 

fases inicials però també es pot emprar en les fases de desenvolupament. 

Un estudi de gov.uk ha realitzat un estudi sobre quines coses s’han de fer i quines no en 

el desenvolupament d’aplicacions multimèdia en alguns casos de difícil accessibilitat. 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9.2. Mètodes de disseny centrat en l’usuari aplicats a Routines 

En l’aplicació realitzada en aquest projecte s’han aplicat alguns mètodes de disseny 

centrat en l’usuari. Abans de la producció del projecte en si, hauria sigut molt recomanat 

aplicar-ne algun per tal de testejar el prototip de l’aplicació, però finalment es va decidir 

intentar realitzar aquestes comprovacions només al final del projecte, però  

malauradament, per falta de temps no s’ha realitzat cap testeig. Tot i no aplicar 

formalment cap mètode de DCU, no vol dir que no s’hagi consultat a altres estudiants, 

companys de multimèdia, sobre l’estructura i composició de l’aplicació, en alguns 

moments van donar consell sobre com estructurar el menú i la interfície, així tenint més 

opinions a l’hora de programar i desenvolupar-ho. 

Tenint en compte que el target de l’aplicació és d’entre joves de 17 que comencen a 

cuidar la salut de manera més seria com a estil de vida saludable, fins a adults de 60-65 

anys que simplement necessiten cuidar la salut per temes mèdics, s’ha desenvolupat 

l’aplicació de manera que una persona jove la pugui entendre, ja que té experiència 

utilitzant dispositius mòbils, i a més a més que també resultés fàcilment usable per a una 

persona gran, que no domina les noves tecnologies, però de manera fàcil, amb poques 

accions, pugui interactuar amb l’aplicació de manera entenedora. 
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10. Disseny 

10.1. Tècniques de disseny centrat en l’usuari 

El disseny centrat en l’usuari consta d’una part imprescindible en el disseny de la 

interfície d’una aplicació multimèdia. Cal gestionar correctament els aspectes que 

influeixen en l’experiència de l’usuari. 

Una primera tècnica de DCU aplicat a la primera pàgina que troba l’usuari a l’arrancar 

l’aplicació és la visibilitat. En aquest cas fent els botons principals de registre i d’inici de 

sessió d’una mida considerable i amb aquest contrast respecte al fons, fa que l’usuari ja 

es pugui fer una idea prèvia de com funciona, de manera natural i sense cap 

ensenyament previ.  
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Per tal de fer l’aplicació més accessible, hi ha un menú fixe a la part inferior de la 

pantalla en tot moment, aquest menú porta a les pàgines més importants de les que 

consta l’aplicació,  i a més una pestanya amb un “+” gran on pot realitzar la resta de 

funcions secundàries de manera ràpida. Una forma accessible d’accedir al menú és 

introduïr-lo al menú fix, així en qualsevol moment que l’usuari desitgi anar a l’inici de 

l’aplicació, hi podrà accedir de forma immediata. 

El menú consta d’un fons gris suau amb les icones i text en gris molt fort, d’aquesta 

manera s’aconsegueix un contrast entre fons i enllaços per tal que sigui prou visible, 

però que no resulti tan dur com un blanc amb negre. 

En totes les pàgines s’ha aplicat la tècnica d’escriure una petita descripció del que 

realitzen els botons clicables, per tal que el funcionament d’aquests sigui més fàcil 

d’aprendre per part de l’usuari. Com és el cas de “registrar exercici”. 
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Seguint la mateixa regla de tres a l’hora de fer l’aplicació més fàcil d’entendre, s’han 

aplicat algunes petites descripcions en llocs on hi podia haver confusió a l’hora 

d’identificar botons o zones clicables. Com n’es un exemple, el de desplegar les rutines 

diàries. A simple vista els botons no són gens identificables, però aplicant la descripció 

de “toca cada dia per veure la rutina” abans, es fa entendre a l’usuari que ha de clicar a 

sobre un dels dies per veure la rutina. 

Una forma de dir a l’usuari que ha realitzat una acció, és mostrar-li d’alguna manera que 

l’ha realitzat, així que en algunes ocasions, com per exemple, al introduir un registre 

d’aigua, o bé esborrar-la, apareix un missatge descriptiu que diu que has realitzat 

aquesta acció, amb color verd si s’ha afegit, i amb color vermell en el cas que s’hagi 

eliminat. 
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Pel que fa a la mida de la lletra, és una part important en el disseny centrat en l’usuari, ja 

que si un usuari té problemes de visió, podria impedir la lectura d’alguns textos, així que 

a l’hora d’aplicar aquesta tècnica a l’aplicació s’ha tingut en compte. No es tracta d’una 

lletra excessivament gran, però tampoc petita, es tracta d’una mida que resulta fàcil de 

llegir a tot tipus d’usuaris i a més a més, que no ocupi molta part important de la 

interfície de l’aplicació. 

S’han aplicat tot aquest conjunt de tècniques de DCU anteriorment anomenades en tota 

la interfície de l’aplicació i totes les funcionalitats possibles. Però a més a més, s’ha 

decidit sumar-hi una que pot semblar bastant obvia, però molt important. A l’hora 

d’identificar una pàgina en l’aplicació, els usuaris es poden basar molt en els colors, ja 

que cada pàgina o apartat de l’aplicació té un color diferent, conservant però, l’estil 

gràfic de l’aplicació, per no causar confusió. Aquesta distinció de colors és molt útil per 

saber en quin apartat l’usuari es troba en cada moment sense necessitat de llegir-ne el 

títol cada vegada. 

Com s’ha estudiat anteriorment en l’apartat de l’Estat de l’art, hem pogut observar que la 

tonalitat de colors que s’identifica més amb menjar és el taronja o bé groc, per això les 

pàgines de dieta estan protagonitzades pel color groc. En la pàgina d’aigua un blau 

saturat, sense perdre saturació s’identifica més amb aigua del mar. En la pàgina 

d’exercici s’utilitza una tonalitat de blau fluix, color que s’identifica amb exercici físic, 

juntament amb el blau verd. I per finalitzar, a la pàgina de control del pes s’ha utilitzat el 

color verd, que simbolitza esperança, això ajudaria a arribar a la meta de pes que es 

proposa l’usuari. 
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10.2. Paleta de colors 

Una paleta de colors és el conjunt de tonalitats existents o escollides per decorar, pintar 

o donar color a objectes o superfícies. Pot tractar-se d’una paleta de colors completa, 

amb tots els colors coneguts, però també pot ser la selecció de colors d’acord amb la 

seva similitud en la tonalitat.  

Aplicat en l’aplicació Routines, serien les tonalitats de colors emprades en el disseny, 

tant en l’estil gràfic com en la interfície de l’aplicació s’han utilitzat un conjunt de paletes 

jugant amb les tonalitats d’un mateix color, no s’han combinat tons de diferents colors. 

Aquestes són les paletes de color utilitzades. 

Per començar hi ha una paleta que consta de tonalitats de gris fins al negre, i també 

conté el blanc, bàsicament s’ha utilitzat en textos i en el menú fix de l’aplicació. 

La paleta vermella i verd s’ha utilitzat en accions on s’ha de veure clarament si l’acció és 

correcta o positiva, o bé si és negativa, i també en el cas d’eliminar ítems, s’han utilitzat 

tonalitats pastel per tal de mantenir una estètica suau en l’aplicació, ja que si s’haguessin 

aplicat colors saturats, no tenia tant de joc ni es conservava l’estil de la mateixa app. 
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Hi ha una paleta de colors molt característica en l’aplicació, i és la del degradat 

principal, consta d’un degradat entre un blau verd, un blau verd més clar i un blau clar 

que formen una fusió utilitzada en la icona de l’aplicació i en les pantalles de registre. 

Aquesta paleta de colors s’ha pensat així per no donar un color predominant a 

l’aplicació, fer una fusió entre verd i blau, d’aquesta manera no s’identifica de manera 

prèvia la temàtica de l’aplicació només en un àmbit, sinó que deixa bastant a l’aire que 

pot tractar-se tant d’exercici, com de salut i estil de vida. 

Per cada pàgina s’ha utilitzat una paleta de colors personalitzada, en totes s’utilitzen 

diverses tonalitats partint d’un color, combinant des d’un color més clar fins a un més 

fosc. Això es pot veure en les pàgines d’aigua (blaus), exercici (blaus), pes (verd) i dieta 

(groc). Aquests colors formen degradats amb aquestes tonalitats utilitzades, d’aquesta 

manera s’aconsegueix una fusió molt adequada en cada un dels apartats. 

En el cas d’aigua i exercici la tonalitat escollida és el blau, però les tonalitats de blau 

varien bastant l’una respecte l’altra. 

Tot i la utilització dels degradats, hi ha un color predominant, que s’utilitza per a algunes 

zones on no s’hi ha de posar degradat, com per exemple botons, en aquest cas el color 

escollit és el central de la paleta de colors, ja que no és ni molt clar ni molt fosc. 

També hi ha una paleta de colors de tonalitats blaves utilitzades per donar color a 

alguns textos en què hi ha fons blanc, va des de més suau fins a un blau més elèctric i 

fort per tal de buscar bons contrastos. 
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10.3. Tipografies 

La tipografia és una part inportant el el disseny de l’aplicació, ja que pot influïr molt en la 

llegibilitat en segons quines zones. També cal pensar que no sigui informal en segons 

quin ambit estigui orientada. 

En l’aplicació routines s’ha utilitzat la tipografia Seravek en els títols i en els botons, es 

tracta d’una tipografia sense serifa, d’un estil bastant prim i uns acabats circulars suaus. 

 

 

Pel que fa als textos amb més caràcters, s’ha utilitzat la tipografia Helvetica Neue, també 

és una tipografia sense serifa i és molt prima i elegant, és fàcilment llegible. 
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10.4. Disseny del logotip 

El logotip és un símbol gràfic que identifica a una empresa, producte comercial, 

projecte o qualsevol entitat pública o privada.  Un logotip, requereix l’ús apropiat de la 

semiòtica, ciència que tracta els sistemes de comunicació dins les societats humanes, 

com a eina per aconseguir una comunicació adequada del missatge i la interpretació 

per part de l’espectador, més a prop d’aquest missatge. 

Per tal que un logotip resulti coheren i exitós, ha de complir als principis del disseny, 

aquests comporten què un logotip tingui les propietats de: 

• Llegibilitat fins i tot en mides petites. 

• Escalable a qulsevol mida requerida. 

• Reproduïble, sense restriccions materials. 

• Distingible, tant en els punts positius com en els negatius. 

• Memorable, que impacti i no s’oblidi facilment. 

Pensant en el logotip de l’aplicació Routines, s’ha decidit utilitzar formes geomètriques, 

sobretot formes circulars, ja que com s’ha pogut veure, en aplicacions de l’àmbit d’estil 

de vida s’utilitzen formes d’aquest estil, sense línies molt rectes ni angles punxants, sinó 

que s’opta més per formes arrodonides i suaus. 

Així que primerament es van realitzar uns esbossos sobre paper, molt provisionals per 

començar a pensar les formes que podrien formar el logotip. 

Després d’una pluja d’idees i provar amb formes relacionades amb l’estil de vida de les 

persones es va decidir utilitzar una lletra “R” com a logotip de l’aplicació 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Es va decidir que aquesta lletra “R” estigues dissenyada amb un conjunt de formes 

geomètriques, sobretot circulars i formant un logotip elegant i minimalista, i que es 

pogués utilitzar sobre diferents fons. 

Així que es va procedir al disseny d’aquest mitjançant el programa Adobe Illustrator, 

primerament amb les formes següents i resseguint el traçat per tal de fer-lo més visible. 

Finalment s’ha utilitzat un degradat per complementar l’interior del traçat de la “R”. 
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A l’hora de aplicar l’estil d’aquest logotip a la imatge real de l’aplicació, s’ha utilitzat amb 

un traçat de color blanc sobre el fons de degradat principal de la paleta de colors. 

La icona de l’aplicació consisteix en la “R” sobre fons degradat horitzontal, d’aquesta 

manera donant molta importància a la lletra pel contrast de colors. 

Aquesta mateixa tècnica s’ha aplicat també en l’splashscreen de l’aplicació, que és el 

que es mostra just al moment que sobra l’aplicació, abans de la primera pantalla on 

l’usuari pot interactuar. 
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10.5. Disseny iconogràfic 

Les icones són una part important per l’estètica de l’aplicació, són una eina fonamental 

per tal que l’usuari pugui identificar alguns conceptes clau amb dibuixos explicatius de 

manera rapida i intuïtiva. 

Les icones utilitzades en l’aplicació bàsicament són obtingudes d’internet de la pàgina 

www.flaticon.com, en aquesta pàgina la majoria d’icones són lliures de ser utilitzades, i a 

més són vectorials, és a dir, que no es perd la qualitat, poden ser tan grans com es 

vulgui i al reduirles tampoc es perd informació. 

Aquestes icones que s’han utilitzat són de Flat Icon, són gratuïtes, i en alguns casos, per 

tal de mantenir l’estètica de la interfície de l’aplicació coherent, s’han hagut de modificar 

amb Adobe Illustrator. 

Els estils iconogràfics que s’han utilitzat, són el de flat design i el de minimalist design: 

• El flat design, o disseny pla, és un tipus de disseny minimalista, generalment utilitzat 

en aplicacions web i mòbils. Aquest estil emfatitza l’ús mínim d’elements estil·lístics 

per tal de donar un efecte tridimensional, amb l’ús d’algunes ombres o textures, 

però centrat amb un ús minimalista de les formes i colors. 

• El minimal design, és la tècnica de reduir l’essencial al mínim i treure’n els elements 

sobrants. S’utilitzen sovint traçats simples i no es solen utilitzar colors. 
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Icones flat design utilitzades 

 

 

 

 

Icones minimalistes utilitzades 
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11. Desenvolupament 

El desenvolupament és la part més important del projecte, és el punt de creació i 

programació de l’aplicació final. Tota l’evolució des del començament de l’aplicació fins 

als últims detalls i correccions d’errors. 

11.1. Instal·lació de plataformes Android i iOS 

Per començar el desenvolupament el primer pas consisteix en instal·lar les plataformes 

en les quals l’aplicació haurà de funcionar, així doncs s’ha descarregat el programa 

Android Studio i el programa xCode.  

Android Studio és l’entorn de desenvolupament oficial de la plataforma Android. Dins 

aquest programa hi incorpora un emulador de mòbils Android, Android Virtual Device 

Manager (AVD Manager). Aquest, permet crear dispositius mòbil Android amb les 

característiques que l’usuari desitgi, com per exemple la versió d’Android que utilitza, el 

dispositiu, la capacitat en MB i la memòria RAM. I una vegada creat actua com un mòbil 

normal i corrent però vist en una finestra des de l’ordinador. 

xCode es l’entorn de desenvolupament oficial de la plataforma iOS. Aquest programa 

també incorpora un emulador de dispositius iOS, com per exemple iPhones, iWatch i 

iPad. A diferència d’Android Studio, aquest no permet canviar les característiques dels 

dispositius mòbils, ja que ja vénen donades per defecte. Tan sols cal crear un projecte 

dins xCode per poder executar-lo amb un dispositiu virtual iOS. 
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11.2. Preparació de l’espai de treball 

El procès anterior a la programació, consisteix en la preparació de l’espai de treball on 

s’haurà de programar. Per tenir una gestió d’aquest espai de treball de manera més fàcil 

he utilitzat l’eina de JavaScript que ofereix Gulp.js. 

Gulp.js ha resultat molt útil per tal d’automatitzar el flux de treball configurant les 

tasques que normalment s’han de realitzar manualment i per separat requereixen molt 

temps, per tal que es realitzin de forma automàtica. No només resol un problema 

sinoóque aporta millores i permet administrar i controlar les tasques en un sol lloc. 

Per utilitzar Gulp.js primer de tot s’ha hagut d’instal·lar Node, i crear un arxiu a l’arrel del 

projecte anomenat gulpfile.js. Aquest arxiu és el que necessita gulp per saber les 

tasques que ha de realitzar en cada moment. 

Dins de gulp s’han hagut d’instal·lar diverses extensions mitjançant el terminal, com per 

exemple l’extensió de gulp-uglify: 

Una vegada instal·lades les extensions necessàries, cal declarar-les en l’arxiu gulpfile.js, 

d’aquesta manera les reconeix i permet utilitzar les funcions d’aquestes: 
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Bàsicament les extensions instal·lades consten de: 

• Concat: Permet ajuntar diversos arxius JavaScript de forma que els concatena en 

només un, d’aquesta manera es pot tenir tot el codi de diferents arxius, tot junt en 

un sol. 

• Uglify: Permet comprimir arxius JavaScript de forma que ocupin el mínim espai 

possible i millori la velocitat de l’aplicació. 

• Clean CSS: També s’utilitza per a la compressió d’arxius, però en aquest cas de 

CSS. 

• SASS: Implementa la utilització del llenguatge SASS per tal que sigui reconegut 

com a un llenguatge d’estil, i posteriorment es pugui comprimir amb Clean CSS. 

• Browser-Sync: Permet refrescar pàgines del navegador. 

Les tasques automatitzades programades que s’han utilitzat són la de compilar els arxius 

SASS en un CSS comprimit style.css, concatenar els arxius JavaScript en un main.js tot 

sol i a més a més crear un altre arxiu d’aquest codi comprimint-lo, comprovar 

actualitzacions en els arxius amb arrel www, permetent veure-ho en local i finalment una 

tasca “gulp watch” que executa totes aquestes anteriors i refresca el navegador. 

 

Tasca automatitzada de la compressió SASS en un CSS. 
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Tasca automatitzada de la concatenació i compressió d’arxius JavaScript. 

 

Tasca automatitzada de la sincronització amb navegadors dels arxius dins www. 

 

Tasca final que executa les tasques anteriors i refresca el navegador amb els canvis. 
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Una vegada les tasques ja estan programades, només cal executar-ho, de manera que 

executant la tasca “gulp watch” ja fa que les altres s’executin al seu darrere.  

Així que en el mateix terminal del programa Visual Studio Code només s’ha d’escriure el 

comandament $gulp watch: 

 

El procès de l’execució, mostra el conjunt de tasques que s’executen, en quins llocs es 

guarden els arxius resultants, el temps que triga a realitzar-se cada acció i finalment en 

quina adreça local es pot visualitzar el projecte. 
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11.3. Disseny i creació de la base de dades 

Una base de dades és un conjunt de dades pertanyents a un mateix context i 

emmagatzemats per un posterior ús. En aquest sentit, una biblioteca pot considerar-se 

una base de dades, però a causa del desenvolupament tecnològic en la informàtica i 

electrònica, la majoria de les bases de dades són en format digital.  

A l’hora de dissenyar la base de dades hi ha d’haver algunes pautes clares. 

• Determinar la finalitat de la base de dades: Això ajuda a contribuir a la 

preparació dels següents passos. 

• Buscar i organitzar la informació: Reunir tots els tipus d’informació que cal 

registrar en la base de dades. 

• Dividir la informació en taules: Dividir la informació en entitats o temes per 

estructurar la informació. 

• Convertir elements d’informació en columnes: Decidir quin tipus d’informació 

s’ha de guardar en cada taula. 

• Especificar les claus primàries de cada taula. 

• Establir les relacions entre taules: Decisió sobre com les dades d’una taula es 

poden relacionar amb dades d’altres taules. 

• Perfeccionar el disseny per tal de trobar errors. 

• Aplicar regles de normalització per veure si les taules estan ben estructurades. 

El primer pas pel disseny de la base de dades consisteix en l’elaboració d’un model E-R 

(entitat-relació), on hi apareixen les entitats bàsiques de la base de dades de l’aplicació i 

la relació entre aquestes. A més a més també s’especifiquen els atributs de cada una 

d’aquestes. 
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Però, de bon començament, al no tenir del tot clares les funcionalitats de l’aplicació 

resultava difícil l’elaboració d’un model E-R sencer sense que aquest revés algunes 

modificacions. Així que es va treballar una mica diferent de l’habitual. Partint del primer 

model entitat-relació dissenyat, es va procedir a la creació de les taules amb llenguatge 

MySQL. 

El model E-R final de l’aplicació, amb totes les modificacions que hi ha hagut durant el 

desenvolupament de l’aplicació ha quedat d’aquesta manera: 

Per crear les taules amb llenguatge SQL s’ha d’especificar d’aquesta manera: 
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En aquest exemple es crea la taula r_exercise en el cas que no existeixi, es defineixen els 

atributs de la taula (id_exercise_d, minutes, day, id_user, id_exercise_list). D’aquests 

atributs se’ls hi dóna un Data Type (tipus de dada), que són els tipus de dades que 

contindran cada columna de la base de dades, en el cas que siguin valors numèrics, 

caràcters, decimals, formats de data, en el cas d’aquesta taula només es defineixen 

valors numèrics enters i un format de data en TIMESTAMP. 

També es defineix la clau primària (PRIMARY KEY) que és id_exercise_d, i les claus 

foranes (FOREIGN KEYS) d’altres taules que estan relacionades amb aquesta (id_user de 

la taula r_users i id_exercise_list de la taula r_exercise_list). 

Els Data Types (tipus de dades) dels atributs que s’han utilitzat són: 

• INT: Format de valors de nombres enters. 

• VARCHAR: Tot tipus de caràcters, lletres, números i símbols. 

• FLOAT: Format decimal. 

• DATE: Format de data estàndard. 

• TIMESTAMP: Format de data únic, que guarda el contingut de temps en data i hora 

i es fixa en 19 caràcters (YYYY-MM-DD HH:MM:SS). A l’nserir un valor en un 

TIMESTAMP converteix la zona horària de la connexió per guardar-la. Aquesta 

conversió no es realitza en segons quin tipus de dades com datatime o date. De 

forma predeterminada, la zona horària de connexió és la zona horària del servidor 

de la base de dades, però es pot utilitzar una zona horària diferent quan es 

connecta al servidor de base de dades MySQL. Quan un usuari recupera el valor 

del TIMESTAMP i està en una zona horària diferent, obtindrà el valor que no és el 

mateix que està guardat a la base de dades, sinó que serà el que correspon a la 

seva zona horària. 
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Una vegada finalitzat el codi MySQL, l’últim pas és importar aquesta base de dades a un 

servidor PhpMyAdmin, en el cas de l’aplicació Routines es va utilitzar el servidor donat 

pel centre, citmalumnes.upc.es/phpmyadmin. 

Així que una vegada guardat l’arxiu que conté el codi amb totes les taules de la base de 

dades, i importat a PhpMyAdmin, la interfície queda d’aquesta manera. 
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11.4. Estructura de l’aplicació 

Tenir una estructura i classificació organitzada dels arxius a l’hora de treballar amb 

l’aplicació és essencial per tal que tot funcioni com ha de funcionar i trobar les coses 

més ràpidament si es volen realitzar modificacions. 

També cal pensar que treballant amb Phonegap, el projecte de l’aplicació ja ens genera 

uns arxius obligatoris que sense ells no funcionaria. Així que l’estructura ha quedat 

d’aquesta manera: 

S’ha creat una carpeta pròpia de DELETED FILES per tal de 

posar tots els arxius que s’han utilitzat en algun moment però 

finalment s’ha decidit esborrar-los, i per tal de no perdre’ls per 

si en algun moment es volen recuperar, es trobaran en 

aquesta carpeta. 

La majoria d’altres carpetes es tracten de predefinides de 

Phonegap, però en les que s’ha de centrar especial atenció 

són la de plataforms i la www. 

La de plataforms és on es queden instal·lades les plataformes 

d’Android i iOS, on es podrà executar l’aplicació amb les 

diferents plataformes. 

En la carpeta www és on s’inclouen tots els arxius que s’utilitzen per programar i donar 

forma a l’aplicació, és a dir, els arxius HTML, CSS, JavaScript… 

Un arxiu important dins del projecte és el de config.xml, que és l’arxiu que s’utilitza per 

configurar algunes preferències de l’aplicació, com els plugins que utilitza i determinar 

quins splashscreen tindrà cada dispositiu i cada sistema operatiu. 

També es pot veure l’arxiu gulpfile.js que és l’automatitzador del flux de treball en què 

s’ha parlat en l’apartat de preparació de l’espai de treball. 
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Dins la carpeta www és on s’ha desenvolupat tota l’aplicació, aquí hi han posats tots els 

arxius utilitzats per donar forma a l’aplicació. 

S’ha decidit utilitzar una estructura en carpetes per cada pàgina i funcionalitat, d’aquesta 

manera es tenen els arxius més ordenats i fàcilment accessibles. Cada carpeta composta 

per un o més arxius HTML, que són cada un dels apartats de la pàgina, i a més a més, 

dins les carpetes hi ha un arxiu JavaScript que és el conjunt de funcions que realitza 

aquella mateixa pàgina. 

També hi ha carpetes orientades a una dinàmica individual, com per exemple les 

carpetes assets, data, i js. En la carpeta assets s’hi poden trobar els arxius SASS, les 

tipografies que s’utilitzen i les funcions generals de l’aplicació que s’apliquen en gran 

part de les pàgines. En la carpeta data es troben tots els arxius PHP que actuen com a 

API’s en el servidor, aquests estan estructurats en subcarpetes per una millor 

classificació. En la carpeta js es poden trobar els arxius JavaScript concatenats pel 

sistema Gulp, i també les llibreries externes utilitzades, com highcharts.js, multistep.js, 

owl.carousel.js i select2.js. 
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11.5. Programació de les APIs 

Una API és l’abreviatura d’Aplication Programming Interface, o bé Interfície de 

Programació d’Aplicacions, i consisteix en una clau d’accés a funcions que es poden 

utilitzar en un servei web d’un tercer dins la mateixa aplicació web de forma segura i 

confiable. 

 

Moltes grans empreses tenen APIs pròpies lliures de ser utilitzades, com per exemple 

Google, Facebook, Twitter, entre moltes altres. 

Una API representa la capacitat de comunicació entre diversos components de software, 

és un conjunt de transmissions a certes biblioteques que ofereixen accés a certs serveis. 

Un dels propòsits principals d’una API consisteix a proporcionar un conjunt de funcions 

d’ús general. 

Així doncs, ha sigut necessari programar algunes funcions en diverses APIs, les quals 

s’allotgen en el servidor, d’aquesta manera pot haver-hi una facilitat de transmissió de 

dades des de la base de dades a l’aplicació. 

Les funcions que realitzen les APIs bàsicament són consultes SQL i generació d’arxius 

JSON amb les dades que s’emmagatzemen en la base de dades. 
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Les APIs que s’han realitzat per dur a terme l’aplicació es poden dividir en: connect, 

protect, add, dates, delete, get, higcharts, routines i validate. Tot seguit s’explicaran més 

concretament les funcions que realitzen cada una d’aquestes APIs. 

11.5.1. CONNECT 

La primera funció, i la més necessària és la que obre la connexió amb la base de dades, 

d’aquesta manera, si s’inclou en totes les altres APIs mitjançant un include amb PHP, 

totes aquestes ja podran connectar-se amb la base de dades. 

Aquesta funció consta d’una connexió PDO amb la base de dades, especificant el tipus 

de base de dades, en el nostre cas MySQL, el host, el nom de la base de dades, l’usuari i 

la contrasenya. D’aquesta manera ja té accés a totes les taules que es troben en la base 

de dades de la connexió. 

11.5.2. ADD 

Add, consta de diverses funcions, totes per separat. Bàsicament  s’encarreguen d’inserir 

dades en el servidor a través de formularis dins l’aplicació. Això ho realitzen mitjançant 

una consulta SQL. Les consultes que s’han desenvolupat serveixen per: inserir usuaris 

en el moment que es registren en l’aplicació, afegir exercicis realitzats per cada usuari, 

afegir el menjar ingerit, afegir un conjunt de metes, afegir exercicis a l’hora de 

programar la rutina d’entrenament, afegir el pes de l’usuari i finalment afegir l’aigua que 

es beu. 
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Aquest és un exemple d’una inserció en la base de dades, en aquest cas el registre 

d’usuaris: 

Es pot observar que per començar s’obra una connexió a la base de dades, es 

determina la taula d’aquesta en què es vol actuar o realitzar la consulta, a continuació es 

recullen les dades del formulari mitjançant el mètode POST i després es realitza la 

consulta. En la consulta es seleccionen els atributs de la taula i se’ls hi defineix quina 

variable dels inputs del formulari se li assigna a cada un, finalment es fa una 

comprovació per si la consulta s’ha realitzat correctament o bé hi ha hagut un error. 

11.5.3. DATES 

L’API de dates és una de les més importants de l’aplicació, s’encarrega de la gestió del 

temps, per organitzar totes les dades en funció de la data en què s’introdueixen alguns 

elements, com el menjar, aigua i exercicis. D’aquesta manera facilita la tasca de 

realització de gràfiques, mostra de progressos i mitjanes diàries. 

Per la creació d’aquesta API s’ha hagut de tenir en compte que cada any en el calendari 

varia, com per exemple, cada quatre anys el febrer té un dia més. 
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Així doncs, s’han hagut de programar de manera que sigues intel·ligent per saber 

aquest tipus de canvis. 

Això es pot veure analitzant el codi dividit en diverses parts. 

Per començar, calia tenir en compte que de forma general, el format de date de MySQL 

té el conveni de què les setmanes utilitzin la notació anglesa, és a dir que marquen com 

a començament de setmana el diumenge i finalitza el següent diumenge. Així que s’ha 

realitzat una restricció d’això, dient que la setmana comença l’últim dilluns de la setmana 

en què es troba. 

A continuació s’ha definit el número del dia en què ens trobem de la setmana, de l’1 al 

7, d’aquesta manera es pot operar millor en les següents funcions i s’ha definit una 

variable de canvi de mes $changemonth, que serveix per detectar si en la data actual 

que ens trobem, existeix un canvi de mes, veurem el seu funcionament més endavant. 

Finalment es creen tres arrays o vectors de longitud 7 que pretenen emmagatzemar el 

número de dia, de mes i d’any de la setmana en què es troba l’usuari. 
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A continuació s’han aplicat tot el tipus de restriccions i comprovacions en moments 

crítics del calendar. Per exemple, es detecta que quan un any sigui de traspàs, el febrer 

contingui 29 dies, d’aquesta manera s’allarga la setmana un dia més, també es detecten 

el canvi de més en els mesos que tenen 30 dies i els que en tenen 31, així no hi ha 

conflicte, i finalment es detecta el canvi d’any en el desembre. 

Aquí es pot observar l’exemple del desembre, es comprova si el mes en què ens 

trobem és el 12, desembre, en aquest cas es fa una segona comprovació si el dia en 

què comença la setmana li sumem 7, dies que continuen la setmana, suma més de 31 

significa que hi ha un canvi de més, i com que és desembre també un canvi d’any. Així 

que es guarda en l’array que a partir del dia de canvi de més (el dia 31) els següents 

comencin des del dia 1 del primer mes, i que l’any també canviés. 

Finalment es guarda en els arrays les dades recollides per la funció anterior i ja es té 

guardat per cada setmana la data en format numèric que correspon a cada dia de la 

setmana: 
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11.5.4. DELETE 

Aquesta API només realitza la funció de esborrar de la base de dades, recull les dades 

passades pel botó d’eliminar els elements i n’agafa el valor de la clau primària que és la 

ID i d’aquesta manera pot esborrar només aquest element en concret. 

11.5.5. GET 

Les APIs GET són una mica més complexes, però són molt repetitives. La seva tasca 

principal és molt important per l’aplicació i han de tenir una bona gestió i organització 

per tal de treballar d’una forma més lleugera. 

Aquestes s’encarreguen de recollir les dades de la base de dades amb alguns 

paràmetres en concret i després generen arxius JSON en servidor que contenen arrays 

de dades per ser utilitzats posteriorment.  

A aquestes APIs se’ls hi ha aplicat la restricció d’usuari, només genera les dades per 

l’usuari en concret que està identificat en l’aplicació, i el seu valor d’ID d’usuari està 

guardat en la memòria interna de l’aplicació. 

En algunes de les moltes funcions en què s’utilitzen, s’han utilitzat restriccions de data, 

per tal de saber quines de les dades de la base de dades s’han realitzat el mateix dia, o 

bé la mateixa setmana, d’aquesta manera no genera totes les dades existents sinó 

només les que interessen realment. 
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Aquí podem observar un exemple d’una API de GET, on obté la llista d’exercicis sense 

aplicar cap restricció per data: 

I aquest n’és el JSON generat en el servidor, on mostra dades reals inserides per l’usuari 

en format d’array: 
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11.5.6. HIGHCHARTS 

En les APIs de HIGHCHARTS s’aplica la mateixa metodologia que en les de GET, però 

per obtenir els valors concrets per utilitzar en les gràfiques que s’inclouen en l’aplicació, 

i realitzant una consulta per obtenir els valors de cada dia de la setmana, de dilluns a 

diumenge, i poder guardar-los en un mateix array però amb diferents valors. 

11.5.7. ROUTINES 

En les APIs de ROUTINES S també s’aplica la mateixa metodologia que en les de GET, 

però aplicat a les rutines de forma més concreta. 

11.5.8. VALIDATE 

Aquesta API s’encarrega d’identificar en el Log In dels usuaris si aquests existeixen o no. 

Realitza una comprovació en la base de dades si l’email i la contrasenya introduïts es 

corresponen amb alguna entrada en la base de dades. En el cas que si, retorna el valor i 

guarda les dades en la memòria de l’aplicació, i en el cas que no sigui correcte retorna 

un false, significant que s’ha introduït un email o contrasenya incorrecte, o bé l’usuari no 

està registrat. 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11.6. Processament de dades mitjançant AJAX 

Una vegada totes les API’s programades i allotjades al servidor, s’ha utilitzat la 

tecnologia AJAX per tal de realitzar les funcions en segon pla de l’aplicació, d’aquesta 

manera s’optimitza la velocitat i l’experiència d’usuari és més bona, ja que no requereix 

l’intercanvi de pàgines en moltes de les interaccions de l’aplicació. Totes les funcions 

programades d’AJAX s’utilitzen per dur a terme les tasques de les APIs que estan 

allotjades en el servidor esmentades en l’apartat anterior. La funció d’AJAX que s’ha 

utilitzat és pròpia de jQuery, que ofereix una notació molt bàsica i intuïtiva per realitzar 

aquestes transferències. 

Bàsicament podríem distingir entre dos tipus de funcions, una és la transmissió de 

dades de l’aplicació a la base de dades, i l’altra és la transmissió de dades de la base de 

dades fins a l’aplicació, tot això funcionant amb les APIs en el servidor enmig d’aquesta 

comunicació. 

En el primer cas, un exemple de transmissió de dades de l’aplicació a la base de dades 

seria el registre d’usuaris, en què s’envien les dades d’un formulari a la base de dades: 
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Aquí podem veure la funció que permet registrar usuaris a l’aplicació, per començar es 

determina la forma en què aquesta funció començarà a executar-se, en aquest cas 

mitjançant un click a el botó amb ID #register-exercise, una vegada clicat es guarda en la 

variable data_exercise els valors del formulari mitjançant .serialize(), d’aquesta manera 

es crea un string de text similar al següent: 

email=kiku@kikusole.com&full_name=KikuSolé&password=5712jksa123 

D’aquesta manera $.ajax pot enviar les dades d’aquest string de forma correcta, que 

sense aquesta transformació no hauria sigut possible. 

A $.ajax se li assignen les dades de la variable data_execise amb un string de text que 

se li ha determinat anteriorment, se li diu que utilitzi el mètode POST i finalment 

s’introdueix la url de la API que ha d’utilitzar per a aquesta transmissió de dades. 

Aleshores, una vegada s’ha realitzat això pot ser que hi hagi un error en l’execució de 

AJAX, és a dir un error en el formulari HTML o en la funció jQuery. 

Per aquest motiu es realitza la comprovació .done i .fail, on .done significa que l’AJAX 

s’ha realitzat correctament, i .fail, que no. Aleshores si hi ha algun error en què no 

emmagatzema les dades però si que resulta que l’AJAX dóna un .done, podem saber 

que el que falla és el codi de l’API que hi ha en el servidor. 

Una vegada l’AJAX s’ha executat correctament en aquest cas, hi ha una redirecció a una 

pàgina, i en el cas que falli, dóna un error en la consola. 

Per finalitzar s’utilitza un return: false; d’aquesta manera evitem que el formulari HTML 

s’executi, d’aquesta manera el que es fa és que l’enviar el formulari només realitzi la 

funció jQuery i el formulari no intenti enviar les dades. 
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En segon lloc trobem la recepció de dades amb AJAX. Aquesta funció utilitza un JSON 

allotjat en el servidor per guardar les dades en variables dins el jQuery per poder 

utilitzar-les posteriorment, tot això en segon pla, de manera que la velocitat de recepció 

és gairebé instantània. 

Tal com es pot veure en la funció anterior, s’utilitza $.getJSON per obtenir les dades de 

l’arxiu JSON allotjat en el servidor, on se li especifica la seva adreça. Com que només es 

volen rebre les dades de l’usuari que està identificat en l’aplicació, s’utilitza una 

restricció d’adreça on només les mostrarà quan comprova la ID d’usuari que està 

emmagatzemada en la memòria interna de l’aplicació (localStorage). Es pot aplicar 

aquesta restricció gràcies a què s’ha passat un paràmetre GET de la ID de l’usuari, 

visible en la direcció de l’API. 

 

En la variable user_id es guarda el valor de la ID de l’usuari emmagatzemat en el 

localStorage, aleshores es recupera a l’hora de definir la direcció de l’API, amb el 

paràmetre iduser=‘+user_id. 
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D’aquesta manera s’aconsegueix una adreça única per a cada ID d’usuari, només 

accessible en el cas que l’usuari estigui identificat en l’aplicació, d’aquesta manera 

s’aconsegueix cert punt de seguretat de dades evitant que terceres persones puguin 

accedir-hi. 

Una  vegada establerta la connexió amb el servidor,  la funció fa la comprovació dels 

elements que conté l’array JSON i amb $.each(), per cada un realitza una funció, aquesta 

emmagatzema els valors de l’array JSON en variables per la seva posterior utilització. 

Amb aquestes variables s’han realitzat operacions, i també s’han mostrat les dades 

recollides directament en la pantalla. En aquest cas escriu en una divisió HTML amb la 

classe .profile_total_kbal_b, el total de calories. 
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11.7. Funcions JavaScript (jQuery) 

A part de l’utilització d’AJAX, amb jQuery s’han realitzat un conjunt de funcions que 

faciliten i milloren la interacció de l’usuari amb l’aplicació. 

Per exemple la funció que mostra el menú secundari al clicar sobre el símbol del “+” en 

el menú principal. Realitzant l’animació que es desplaci de baix a dalt quan s’obra i de 

dalt a baix quan es tanca, gràcies a .slideToggle(). 

Una altra de les funcions destacades creades amb jQuery és la que gestiona el 

percentatge del progrés de l’usuari. 
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Aquesta funció recull les dades dels progressos realitzats en un dia per part de l’usuari i 

ho compara amb la meta diària que s’ha establert aquest,  i d’aquests valors en calcula 

el tant per cent. 

Aquesta mateixa funció realitza un conjunt de funcions dins seu, que permet mostrar de 

forma gràfica els resultats. En aquest cas mostra barres de percentatge de cada un dels 

progressos, una vegada té calculat el percentatge comprova si es troba major o igual al 

100%, si és el cas, la barra de progrés es transforma al color verd i determina que la 

seva longitud sigui del 100%, fent una animació completa des del 0% fins al 100% en 3 

segons. En el cas que no, arribi al 100% fa una animació fins al percentatge en què es 

trobi el progrés. A més a més també s’ha hagut de determinar que si el valor del 

progrés és 0, mostri els valors a 0, que en cas contrari mostra un text amb la paraula 

“null”. 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11.8. Estructura HTML 

El llenguatge HTML s’ha utilitzat per donar forma i estructura a l’aplicació, és un 

llenguatge molt simple en format d’etiquetes. S’ha seguit l’estructura típica d’un 

document HTML. 

Per començar obrir el document amb <html>, aquí dins hi va tot el codi de cada pàgina, 

dins d’aquest inclou el <head> on es declaren les etiquetes <meta> i també 

s’insereixen els arxius externs JavaScript i CSS. 

La resta de codi correspon al cos (body) del document, que és on hi ha tota la 

informació visible de l’aplicació. En aquest es poden trobar totes les etiquetes referents 

a elements visibles, com per exemple <div>, <article>, <section>, entre molts altres els 

quals posteriorment se’ls hi aplica un estil, i on també es defineixen vincles i enllaços 

entre pàgines. En tots els documents HTML generats hi ha una estructura que es 

repeteix en tots ells, i bàsicament és el menú principal que es troba en la part inferior de 

l’aplicació, la capçalera o header, on l’únic que canvia respecte a les altres pàgines és el 

nom de la pàgina on es troba l’usuari en cada moment. La part del <head> no canvia 

respecte els diferents documents html excepte pels vincles amb altres arxius externs 

que canvia segons la ubicació en la carpeta que es troben i el tipus de document 

enllaçat, per realitzar unes funcions concretes en cada document HTML.  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En aquest codi es poden observar totes les etiquetes utilitzades dins el cos de la pàgina 

principal de l’aplicació. Començant es pot observar on es crea la capçalera i el menú 

primari i secundari, que són els elements que es repeteixen en cada pàgina. A 

continuació es creen les diferents seccions que componen la pàgina principal. 

Finalment es tanca el cos de la pàgina i el document html. 
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11.9. Implementació de l’estil amb SASS 

Explicar tota l’estilització de l’aplicació seria immensament llarg, ja que hi ha una llista 

molt gran d’elements i s’han aplicat molts canvis d’estil per tal d’aconseguir el resultat 

final d’aquesta app. Així que s’explicarà de forma general en què consisteix 

l’implementació de l’estil amb el llenguatge SASS. 

L’estil que s’ha desenvolupat en aquesta aplicació es pot dividir en tres documents, el 

primer és el més important, és el document style.scss, aquest conté tot el codi d’estil de 

l’aplicació, ja que des d’aquest document es criden els dos següents, així es pot tenir tot 

junt en un sol. Els altres dos documents consisteixen en un _helpers.scss, que conté una 

sèrie de classes que es repeteixen al llarg de tot el codi HTML i són bàsicament per 

mantenir una bona estructura en la interfície, l’altre document és un _fonts.scss on es 

recullen les tipografies externes que s’utilitzen en l’aplicació. 

Aquests dos documents es poden importar dins el general de style.sass gràcies a una 

funció: 

Comentar tot el codi del full d’estil principal resultaria molt llarg, ja que consta de més 

de 1500 línies de codi, però es pot fer una petita revisió en mode resum sobre el més 

important d’aquest. 

Per començar, per treballar de forma organitzada s’han guardat certs valors que es 

repeteixen al llarg de l’aplicació, aquests s’han guardat en variables, d’aquesta manera 

es poden utilitzar cridant la variable amb un nom propi i no pel codi sencer que 

comportaria sense la variable. Això s’aconsegueix gràcies al llenguatge SASS, ja que 

CSS no té aquest avantatge. 
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A més a més, utilitzant aquestes variables, si mai es pretenen realitzar modificacions, 

només cal modificar el valor de la variable i ja s’aplica a tots els elements que la 

contenen, en el cas que no s’hauria guardat en la variable la tasca de canviar el codi 

element pelement faria que la tasca resultés llarga i costosa.  

A part de variables també s’han definit extensions de codi, tenen el mateix 

funcionament que les variables, però a diferència d’això, s’utilitzen per emmagatzemar 

un seguit d’ordres de codi senceres.  Això és útil en fragments de codi on es repeteix 

molta quantitat de codi, d’aquesta manera les modificacions també serien més fàcils de 

realitzar i l’espai final que ocupa el document és menor. 

 

Així doncs, el que bàsicament s’ha realitzat amb l’estil són donar ordres de quines 

dimensions han de tenir els elements, gestió de colors, marges, tipografies i una sèrie 

més de propietats d’estil immensa. 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12. Resultat final 

12.1. Mapa navegacional 
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12.2. Review de l’aplicació 

https://www.youtube.com/watch?v=74h9K2nuuGg 

Edició: Adobe After Effects + Adobe Premiere 

Música:  It's A Beautiful Day - Michael Bublé 

12.3. Vídeo promocional 

https://www.youtube.com/watch?v=mtkL07j1vO4 

Edició: Adobe After Effects + Adobe Premiere 

Música: Summer Paradise - Simple Plan feat. Sean Paul 

Vídeos: Llibreries d’internet. (videos.pexels.com i pixabay.com.es/videos) 

12.4. Simulació de l’aplicació en l’App Store i la Play Store 
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13.Conclusions 

En aquest apartat faré una valoració personal, parlant en primera persona, sobre les 

parts més importants d’aquest projecte, per extrure tot el seguit de conclusions i 

comentaris possibles. 

13.1. Coneixements adquirits 

Per començar, cal parlar dels coneixements que personalment he adquirit en aquest 

treball.  Cal dir que els llenguatges que he utilitzat per a programar l’aplicació els 

coneixia, jo em pensava que bastant, però ara, a l’haver acabat tinc al cap els 

coneixements anteriors que tenia d’aquests llenguatges, i no tenen punt de comparació 

amb els actuals, sé que he madurat aquests conceptes que ja tenia d’una forma bastant 

gran. 

El que més m’ha sobtat és que ara entenc d’una manera diferent la manera de pensar a 

l’hora de programar. El meu cap fa estructures molt més clares quan em proposo 

realitzar qualsevol funció o algorisme, d’aquesta manera el treball és molt més fluït. 

He descobert tecnologies noves que gairebé no coneixia, com per exemple AJAX, 

n’havia sentit a parlar molt, i a classe n’havien explicat algun concepte, però no té res a 

veure amb el que he pogut aprendre de manera autodidàcta i dedicant-hi tantes hores. 

13.2. Resolució de problemes 

Durant el projecte m’han sorgit bastants problemes, a nivell conceptual, que finalment 

he pogut resoldre, d’una manera o una altra, però també d’altres que no he pogut 

acabar com m’hauria agradat.  
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13.3. Canvis, limitacions i dificultats del projecte 

Per tal de veure els canvis i desviacions del projecte cal fer una reflexió sobre els 

objectius que em vaig plantejar a l’inici, i d’aquests seleccionar els punts que no he 

realitzat, per algun impediment o altre. 

La primera funcionalitat que de seguida vaig decidir no implementar va ser el 

comptador de passes. Després de molta investigació sobre el seu funcionament vaig 

arribar a la conclusió que més que un punt a favor seria un inconvenient. Phonegap 

limita molt algunes de les funcions que té internes el dispositiu mòbil, i em vaig trobar 

que per fer funcionar l’acceleròmetre per comptar les passes diàries d’un usuari, aquest 

no podia bloquejar el dispositiu i deixar l’aplicació en segon pla, ja que d’aquesta 

manera el comptador no s’activava, a més a més, era dificultós d’integrar també en 

l’àmbit de la programació, ja que molts consells que vaig trobar a internet deien que la 

millor opció era programar el comptador amb el llenguatge Java i integrar-lo a 

Phonegap, això no m’interessava pel meu projecte. 

Una segona funcionalitat que finalment no vaig poder implementar, va ser la d’aplicar 

tècniques de gamificació en l’aplicació, i personalment m’hauria agradat molt, i no tenia 

massa dificultat, però per falta de temps vaig decidir deixar d’implementar aquesta 

funcionalitat i centrar-me en altres. 

La tercera i última funcionalitat que tampoc vaig implementar va ser la de tenir en 

compte, en l’àmbit nutricional, els aspectes que comporten la ingestió de certs aliments 

segons en quina hora del dia són ingerits. A part de tenir una gran complexitat a nivell 

de programació, tampoc vaig tenir el temps necessari per implementar aquesta funció. 
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13.4. Aspectes a millorar 

Com tot  treball, el meu projecte de final de grau té molts aspectes a millorar, i més 

desenvolupant una aplicació d’aquesta envergadura. Com ja se sap, si hagués tingut 

dos anys per fer aquest treball, segurament també hi hauria aspectes a millorar, perquè 

una feina mai acaba de ser perfecta, constantment hi ha coses a afegir i a modificar. No 

deixen de ser una cosa positiva a tenir en compte en el futur. 

Hi ha un seguit de conceptes que he tingut molt a l’abast de realitzar però finalment per 

la falta de temps no he pogut implementar en l’aplicació. 

• Explotar més dades d’usuaris: En aquesta aplicació cada usuari introdueix un gran 

nombre de dades en tot moment, per cada registre que inserta se’n guarden diversos 

valors molt importants. A mi m’hauria agradat poder aprofitar més aquestes dades i 

explotar-les, per tal de generar més progressos per mostrar a l’usuari, també generar 

més gràfiques i més amplies, d’aquesta manera els usuaris podrien veure un historial 

més gran dels seus registres en l’aplicació. 

• Base de dades: Un dels altres aspectes que m’agradaria haver millorat són les llistes 

d’aliments i exercicis que haurien d’haver anat a la base de dades de quan l’usuari de 

l’aplicació registra un aliment o un exercici. Aquestes llistes actualment contenen 

dades que no sóndel tot fiables, són agafades d’altres bases de dades, però 

m’agradaria haver parlat amb algun expert que m’hauria pogut assessorar una mica 

sobre aquest àmbit nutricional i esportiu. 

• Optimització de funcions: A l’haver de treballar amb tantes línies de codi i tants 

arxius que realitzen diferents funcions, la velocitat de l’aplicació és millorable. M’hauria 

agradat passar una revisió a fons dels codis de JavaScript i les consultes SQL que vaig 

programar, abans de l’entrega del treball. D’aquesta manera hauria pogut augmentar 

el rendiment de l’aplicació. Una de les coses principals que hauria realitzat és la 

d’ajuntar tots els arrays dels arxius JSON i ajuntar-los en un sol, i després recuperar les 

dades només en els moments que fessin falta. 
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• Millora de l’estil: Com que he estat treballant la major part del temps visualitzant 

l’aplicació des del navegador de forma local, l’estil que vaig desenvolupar amb el 

llenguatge SASS se’m veia perfecte i tal com volia, però això només en ordinador, ja 

que al passar l’aplicació pels emuladors de iPhone , Android i l’aplicació mòbil de 

Phonegap l’estil de l’aplicació canviava en alguns formularis d’enregistrament de 

dades. Només és una petita carència d’estil, que no deixa tota l’aplicació del revés ni 

n’afecta la funcionalitat, però sí que m’hauria agradat aconseguir la perfecció en 

aquest àmbit. 

• Completar al 100% el prototipat: Al tractar-se d’una aplicació tan gran en l’àmbit de 

programació i estilització vaig decidir destinar temps a la millora d’algunes coses en 

comptes de completar al 100% la funcionalitat original de l’aplicació. Aquesta decisió 

la vaig prendre amb el consentiment del meu director del TFG. Per exemple, com que 

la programació de rutines és el mateix en el cas de l’exercici físic i en l’àmbit de dietes, 

ens vam decantar per no repetir aquesta funcionalitat, i només realitzar-la una vegada. 

• Rutines: Una de les funcionalitats que més m’ha costat, és la de lligar tot el procès de 

inserció de rutines i vincular-les amb els progressos realitzats. Ho vaig estar intentant 

durant molt temps i quan aconseguia que una petita funció s’executés correctament, 

una altra deixava de funcionar. Així que per motius de temps vaig decidir tancar la 

gestió de rutines de manera que l’usuari només pogués programar-se la rutina i 

visualitzar-la, així que ell no podia registrar els progressos de la rutina que havia 

realitzat. 

• Test d’usabilitat: Com en tot projecte web o aplicació és molt útil fer un testeig del 

resultat final, m’hagués agradat realitzar un test d’usabilitat a l’acabar-la per tal de 

testejar el producte que he realitzat, però per falta de temps no ho vaig poder dur a 

terme. 
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13.5. Futur del treball 

Hi ha certes coses que des d’un començament ja tenia al cap que no podria fer, però 

que en un futur m’agradaria realitzar. Com ja he comentat, aquest projecte, té una 

duració limitada, i per tant cal escalar el projecte per què resulti assequible durant el 

període donat. 

Per començar els plans de futur de l’aplicació, el que m’agradaria seria poder eliminar 

els aspectes a millorar de la llista de l’apartat anterior i transformar-la en funcionalitats 

realitzades, i a partir d’aquí pensar més endavant. 

Una vegada fet això, una de les coses que més voldria realitzar és la de desenvolupar 

aquesta aplicació per a múltiples dispositius, però no parlo de diferents marques de 

telèfons mòbils, parlo de desenvolupar-la també per a rellotges intel·ligents i en format 

pàgina web, per ordinador. 

Aquesta idea milloraria la interacció entre l’aplicació i l’usuari, ja que una persona que 

disposi de rellotge intel·ligent podria introduir els registres d’una manera molt senzilla 

amb una interfície personalitzada per aquell dispositiu. 

Després per tal de veure els seus progressos podria utilitzar el telèfon mòbil o bé 

l’ordinador, ja que al tenir una pantalla més gran poden mostrar les dades d’una manera 

més àmplia. 
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