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Resum
El Casal dels Infants és una entitat que ajuda als infants en risc d’exclusió social. L’autora
d’aquest treball ha col·laborat amb aquesta entitat durant dos anys, i durant la seva
col·laboració va veure problemes amb la comunicació entre els voluntaris i l’entitat.
Al ser conscient d’aquests problemes, va decidir centrar el seu Treball de Fi de Grau en
desenvolupar una plataforma que els solventés. D’aquesta manera, va decidir desenvolupar
VoluntariApp un sistema per fer millorar el flux comunicatiu entre els voluntaris i els
educadors que treballen pel Casal dels Infants. A més a més, VoluntariApp és una eina amb
la que els voluntaris podran col·laborar en el casal sense haver d’estar presents físicament.
Durant el projecte es fa un anàlisi més detallat dels problemes detectats i de l’estat del
mercat actual. A continuació es fa una explicació del desenvolupament del producte, les
problemàtiques trobades i les tecnologies utilitzades per fer-ho possible. Per acabar hi ha un
manual d’usuari de l’aplicació mòbil i la web que s’han desenvolupat.

Abstract
“Casal dels Infants” (Children’s House or Children’s Centre in Catalan language) is a
non-governmental organization (NGO) who helps children at risk of poverty or social
exclusion. Elena Izquierdo i Grau worked with this organization for two years as a volunteer,
and during this collaboration she witnessed different communication problems between the
entity and its volunteers.
Being aware of these issues, she decided to focus her Final Thesis on developing a platform
that helped to solve them. This is how she decided to develop a system, VoluntariApp, who
seeks to foster communication between volunteers and educators working for the “Casal
dels Infants”. Furthermore, volunteers can use VoluntariApp while they are away from the
premises and thus the App increases their connection with this NGO.
This document begins with a detailed analysis of the detected problems and of the current
market status and continues with an explanation of product development approach, issues
encountered, and technologies used to make this platform possible. At the end, there is the
user manual for the developed web and mobile application.
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1. Context
Aquest és un treball de la modalitat A, és a dir un projecte realitzat a la UPC. El producte
final està destinat a l’entitat Casal dels Infants la qual està present al barri del Raval i de la
Mina a Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet, a Salt, als barris de Sant Roc i Llefià a
Badalona i al Marroc. Ha sigut dirigit pel Dr. Ernest Teniente del departament d’Enginyeria
de Serveis i Sistemes d’Informació i s’ha desenvolupat des de septembre del 2019 fins gener
del 2020.

1.1. El Casal dels Infants
1.1.1. Què és?
El Casal dels infants va néixer l’any 1983 i des de llavors recolzen a nens, nenes i joves que
estan en risc d’exclusió social. Creuen en que, per molt difícil que sigui la seva realitat, si
reben l’acompanyament que necessiten, seran capaços de superar la desigualtat
d’oportunitats i sortir endavant [1]. Pel bon funcionament del casal, es necessita un gran
número de persones moltes de les quals són voluntàries. És a dir, la figura del voluntari és
molt important per l’entitat.
El Casal dels Infants porta diferents projectes, jo em centraré en el projecte del Casal Obert.
Al Casal Obert Infantil s’acompanyen integralment infants de 3 a 12 anys en grups d’edats
diferenciats, i les seves famílies, segons les necessitats que es detecten a cada barri, per a
prevenir i intervenir en situacions de risc. Es fa a partir de plans educatius individualitzats,
amb els que s’aborden situacions de fragilitat familiar a través de l’acompanyament i el
reforç escolar, el joc i els hàbits de salut. Es treballa especialment amb les mares i pares i es
dona una especial atenció a la coordinació de les escoles i els serveis públics i recursos dels
barris [2]. Qui decideix els objectius a complir, les activitats a fer, i qui es comunica amb els
pares són els educadors i auxiliars de cada grup.
Per tal d’assolir aquests objectius que es marquen a principis de curs s’utilitza el centre
d’interès. És un mètode molt utilitzat en l’educació infantil i primària. És una manera de
transmetre coneixement sense que sigui per mitjà d’assignatures ni lliçons. La duració d’un
centre d’interès és àmplia i variada i la temàtica també pot ser diversa. Els mestres escullen
el centre d’interès segons les necessitats del grup i els objectius que es vulguin assolir, un
escenari on els infants puguin participar i aprendre d’una manera més interactiva i a mesura
que aprenen el centre d’interès va avançant [3].
Per entendre la idea posaré un exemple de centre d’interès. L’any passat volíem treballar el
reciclatge, entre d’altres coses, i per tant ho vam treballar a partir del centre d’interès.
Tractava sobre un extraterrestre que ens enviava cartes i vídeos, en una carta ens explicava
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que el seu planeta havia estat destruït a causa de la contaminació i la guerra, no hi quedava
vegetació i estava tot buit. Per això ens demanava ajuda per aprendre a reciclar i ensenyar a
tothom com arreglar al planeta. Arrel d’això vam fer moltes activitats i tallers sobre el
reciclatge i els infants estaven motivats perquè volien ajudar a Babel l’extraterrestre.
El centre d’interès ajuda a tenir un camí en el que treballar molts aspectes, i per aquest
motiu és molt important seguir el fil de la història i saber en quin punt es troben els infants.
Sempre s’intenten fer temàtiques divertides i que despertin la curiositat del grup, i per
aquesta raó sempre porta molta feina perquè s’han de fer murals, preparar material, pensar
activitats, etc.

1.1.2. Com funciona?
Actualment, el funcionament del casal es centra amb la comunicació entre els educadors i
els monitors, la qual es fa per correu electrònic. S’utilitza el correu per informar quina és la
programació de tota la setmana i quina activitat específicament es farà cada dia. També
s’informa sobre el progrés del Centre d’Interés ja que molts dels voluntaris només van al
casal un cop per setmana i han d’estar informats dels avenços que s’han fet. També s’utilitza
el correu per informar de reunions d’equip, sopars i formacions. A més a més, si el voluntari
no pot anar una setmana acostuma a avisar en persona en comptes de per correu i pot ser
que l’equip no recordi que ho va dir ja que no es deixa constància.
Si entrem més en detall, cada tarda del centre segueix més o menys la mateixa dinàmica:
1. Es fa un diari d’entrada, on s’explica què i quan es farà durant la tarda. També es
posa en context als monitors sobre l’estat dels infants: com s’han comportat durant
la setmana anterior i com estan individualment si s’escau. També es reparteixen
tasques entre tot l’equip equitativament: anar a recollir infants a l’escola, preparar el
berenar, preparar material per activitats, etc.
2. Arriben els infants, es berena i es fa l’activitat programada.
3. Un cop s’acaba l’activitat de la tarda, tot el grup (infants i monitors) es senten en
rotllana i es valora com ha anat tota la tarda. Per fer-ho més ordenadament es
valoren cinc punts:
a. Berenar: Es valora com ha anat el berenar, si s’ha tingut que demanar silenci
molts cops, si ha quedat net el terra i la taula, si han menjat bé, etc
b. Respecte: Es valora si hi hagut moltes faltes de respecte entre els companys o
cap als monitors
c. Files: Es valora si les files que es fan per anar al lavabo s’han fet com toca i
sense que els monitors hagin tingut que cridar molt l’atenció
d. Activitat: Es valora com ha anat l’activitat, si els hi ha agradat, si han après
coses noves, si s’han portat bé mentres la feien, etc
e. Rotllana: Es valora com s’han fet les rotllanes que s’han fet durant la tarda, si
els infants estaven escoltant, si s’ha aixecat la mà per intervenir, etc
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Cada punt es pot valorar amb un punt, mig o 0 punts. Un cop s’acaba de valorar
entre tot el grup es compten quants punts s’han obtingut i segons les puntuacions
s’avança més o menys en el centre d’interès.
4. Un cop els infants els vénen a buscar, tot l’equip es reuneix i fa el diari de sortida.
Allà es repassa la tarda i es comenta si s’ha observat alguna actitud anòmala i quines
sensacions s’han tingut. Tota aquesta informació es recopila i actualment s’apunta
en una cartolina que es deixa penjada perquè els monitors dels altres dies de la
setmana la puguin consultar.
A més a més, els educadors de cada grup intenten fer una reunió individual amb els
voluntaris cada 3 mesos. Aquestes reunions es fan amb l’objectiu de saber com es sent el
voluntari, quins dubtes pot tenir i comentar possibles problemàtiques que ha pogut tenir.

1.2. Problemes a resoldre
Jo he estat voluntària durant dos anys en aquest projecte al Raval i he viscut un dels
problemes principals en primera persona, per això els vaig voler dedicar aquest projecte.
Aquest problema principal és que es perd molta informació a causa d’usar el correu
electrònic ja que el perfil del monitor és una persona de 16 a 25 anys o de més de 60, el qual
no té molt costum a consultar el correu electrònic diàriament o de comunicar-se a través
d’aquest mitjà. Per aquest motiu, es perd molta informació o es perd molt temps al principi
de cada tarda per explicar quina activitat es farà, quin és l’estat del centre d’interès i quin és
l’estat del grup (si porten setmanes alterats, si estan assolint bé els objectius, etc).
També hi ha molts problemes d’assistència o de desconeixença sobre la quantitat de
monitors que assistiran cada tarda. Ja que com s’ha dit, no s’acostuma a deixar constància
de cap manera simplement es comunica verbalment la setmana anterior. Com és normal la
resta de l’equip a vegades no recorden si faltarà algú o no. Per aquest motiu, estaria bé que
la plataforma VoluntariApp gestionés l’assistència dels monitors de l’equip de la tarda per
permetre als educadors saber quanta gent seran.
Després de parlar amb el Casal dels Infants, es va veure que poder controlar l’assistència els
hi seria molt útil ja que necessiten aquesta informació pel departament de voluntariat.
També proporcionaria als voluntaris una manera senzilla de justificar que faltaran, i pels
educadors seria una manera fàcil de consultar quina assistència tindran un dia i per tant
planejar les activitats de manera més acurada.
Una altra problemàtica important és que el voluntari acostuma a assistir al casal només una
tarda a la setmana, per tant no té possibilitat d’ajudar amb tasques que calgui fer: pintar
murals, pensar activitats, posar en comú idees, ajudar amb el centre d’interès, etc. Per
aquest motiu els educadors tampoc poden delegar feina, tot i que si ho fessin es podrien
permetre més temps i no anar tan de corre cuita. Per aquest motiu, estaria molt bé que el
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projecte permetés que els voluntaris que estiguin interessats puguin participar més en les
activitats del casal i els educadors es puguin deslliurar d’algunes tasques.
Després de identificar totes aquestes problemàtiques, vaig haver de pensar en com posar
totes elles en una sola aplicació, i tenia un temps reduït ja que el Treball de Fi de Grau té
una durada de 4 mesos. Després de parlar-ho amb treballadors de l’entitat, es va decidir
desenvolupar una aplicació mòbil pels voluntaris ja que podrien consultar tota la informació
de manera senzilla i ràpida. Per la banda dels educadors, es va decidir que una aplicació web
seria el millor. Aquests dos mòduls es comunicarien amb un sistema d’informació també
desenvolupada per mi.
Amb un sistema similar al descrit anteriorment, vaig pensar que seria suficient per
solucionar tots els problemes esmentats anteriorment. Tot i que s’havia de tenir en compte
la normativa de confidencialitat cap als infants en risc social (explicat amb més detall a
l’apartat 1.5.2. Obstacles i riscos). Depenent de la normativa, es podrien fer unes coses o
algunes altres.
I un cop es tingués la normativa clara, tocaria estructurar les dues aplicacions per intentar
solventar tots els problemes descrits anteriorment. Aquest serà un pas que requerirà més
temps del que sembla a simple vista ja que són coses molt diferents.

1.3. Actors implicats
En aquesta secció es parlarà dels actors implicats en el projecte de VoluntariApp, és a dir
tota aquella gent que es veurà beneficiada pel projecte d’alguna manera.

1.3.1. Casal dels Infants
El casal dels infants es beneficiarà d’aquesta aplicació ja que els educadors i monitors
podran invertir molt millor el temps i aprofitar la tarda amb els infants. Així doncs, no només
beneficiaria al centre obert del Raval sinó que la podria utilitzar en tots els casals de
l’entitat.

1.3.2. Els voluntaris del Casal dels Infants
Els voluntaris del casal també es beneficiaran de VoluntariApp ja que millorarà la seva
experiència dins l’entitat. L’aplicació permetrà que els voluntaris es puguin implicar molt
més en el projecte i puguin participar en algunes tasques sense estar físicament en el casal.

1.3.3. La desenvolupadora
Elena Izquierdo Grau s’encarregarà de desenvolupar tot el projecte, testejar-lo i
documentar-lo.
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1.3.4. Director del projecte
L’Ernest Teniente és el director del projecte i, per tant, serà l’encarregat de supervisar-lo així
com d’ajudar a la desenvolupadora en cas que sigui necessari.

1.3.5. Els infants del Casal dels Infants
Els infants del casal es veuran beneficiats amb aquest projecte de manera indirecta. Ja que
un dels objectius del projecte és guanyar temps per invertir-lo en organitzar activitats més
complexes per als infants, activitats que siguin més nutritives i més divertides. Per aquest
motiu són un conjunt d’actors implicats en VoluntariApp, igual que són els protagonistes de
l’entitat.

1.4. Estat de l’art
En aquest apartat es descriurà l’estudi de mercat que s’ha fet per tal de veure si existeixen
aplicacions que fan les funcionalitats de VoluntariApp. També s’han estudiat aplicacions
existents que tenen algunes funcionalitats semblants a VoluntariApp. Amb tota aquesta
informació podrem decidir com procedir en el projecte.
A Barcelona hi ha una àmplia xarxa de centres oberts que fan les mateixes funcions que el
projecte introduït anteriorment. Per aquesta raó, he parlat amb el casal i he investigat per
internet per intentar trobar possibles aplicacions existents. Després de buscar informació
sobre aplicacions d’entitats similars, no he trobat ninguna que s’assembli al que jo havia
imaginat [4].
De totes maneres, sí que hi ha un ampli ventall d’aplicacions que gestionen l’assistència dels
usuaris o fan algun tipus de gestió d’esdeveniments. Alguns exemples serien:
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Basic-Fit

F igura1: Aplicació Basic-Fit
És una aplicació mòbil amb la que pots veure l’horari de les classes i horari del gimnàs,
controlar el teu exercici diari, escollir un entrenament i fer un seguiment del teu estat. La
part de poder consultar l’horari de les activitats, i veure el llistat d’activitats és molt similar a
la idea de VoluntariApp (que es pot veure a la Figura1) però Basic-Fit no fa cap control de
l’assistència i, per tant, no ens serviria [5].

Mi Calendario
Mi Calendario és una aplicació que ajuda a les dones a recordar quan han de tenir la
menstruació i poden fer anotacions sobre símptomes hormonals, entre altres coses. Les
similituds que té aquest sistema amb VoluntariApp serien els següents:
● Per una banda Mi Calendario envia notificacions quan s’acosta el dia que ha de
començar la menstruació, igual que estaria bé que fes VoluntariApp quan està a punt
de començar alguna activitat on l’usuari s’hagi apuntat. Es poden veure alguns
exemples a la Figura2 que està a continuació.
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Figura2: Notificacions aplicació Mi Calendario

● Per altra banda, aquesta aplicació permet als usuaris compartir les seves
preocupacions, dubtes o experiències per mitjà d’un fòrum on tots els usuaris poden
publicar. Aquest funcionament es podria reutilitzar per VoluntariApp, ja que fer un
fòrum seria la millor opció per delegar tasques entre educadors i monitors, resoldre
dubtes o posar idees en comú. Aquesta part de l’aplicació es pot veure seguidament
a la Figura3.

Figura3: Fòrum de l’aplicació Mi Calendario

En resum, després de fer aquesta investigació del mercat actual no he vist cap sistema que
em podria arribar a servir per obtenir el projecte plantejat. Només he pogut trobar
aplicacions mòbils similars però no he trobat cap pàgina web. A més a més, no és una opció
vàlida per raons econòmiques.
Per tant, després d’aquest estudi i d’haver parlat amb el Casal, he decidit que és millor fer el
sistema pel meu compte i desde zero. Això proporcionarà més llibertat per escollir
exactament quines són les millors opcions i el casal podrà participar molt més en el procés
de presa de decisions. Aquesta solució també em permetrà sentir que d’alguna manera els
hi torno tot el coneixement que m’han transmès durant aquests dos últims anys.
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1.5. Abast
Per acabar d'introduir la solució proposada, caldria explicar quins són els objectius i
subobjectius per tal d’identificar més fàcilment els requisits funcionals i no funcionals i els
possibles riscos o obstacles. Aquests s’han pogut definir gràcies als problemes detectats
anteriorment.

1.5.1. Objectius
En aquest projecte podem determinar quatre objectius principals:
● Disposar d’una eina informàtica per a l’intercanvi d’informació entre educadors i els
monitors del Centre Obert del Casal dels Infants.
● Millorar la comunicació entre educadors i monitors del casal
● Ampliar el temps dedicat a l’inici de la tarda
● Possibilitar, als monitors que vulguin, incrementar la seva involucració en tasques del
casal sense la necessitat d’estar-hi presencialment.
Per poder assolir els objectius llistats anteriorment, és necessari desenvolupar una eina
informàtica que permeti intercanviar informació entre educadors i monitors.

1.5.2. Obstacles i riscos
Com qualsevol projecte, VoluntariApp haurà de gestionar alguns riscos i haurà de superar
obstacles. Tots ells s’explicaran a continuació juntament amb els mètodes que s’utilitzaran
per pal·liar els possibles riscos.
Disseny
El principal risc que hauríem de contemplar és que l’aplicació no agradi als usuaris. Per una
banda, si VoluntariApp provoca que els educadors hagin d’invertir massa temps en introduir
tota la informació a la plataforma, no la voldran usar ja que la idea és estalviar temps no al
contrari. Tot i que, com qualsevol canvi, el procés d’adaptació sempre és difícil i costós.
El que podria passar en els dos perfils d’usuari és que no els hi sembli una aplicació fàcil
d’usar, que no trobin la informació fàcilment o que no entenguin les funcionalitats. Això es
pal·liarà amb un bon disseny que ajudi a l’usuari a trobar tota la informació fàcilment.
Usuaris no satisfets
Un altre risc seria que un cop el projecte es presenti als usuaris, aquests considerin que la
problemàtica no es solventa com hauria. Per evitar-ho, es planificaran unes quantes
reunions amb educadors i voluntaris per anar mostrant el progrés de l’aplicació, per tal
d’anar contrastant que l’aplicació cobreix els requeriments dels usuaris.
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Planificació
Un risc seria el de fer una mala planificació, això provocaria que el projecte no es finalitzés
com s’espera o que no es complís amb l’abast determinat al inici del projecte.
Per tal de mitigar-lo, es programaran tasques a fer i es farà un seguiment de l’avenç. Al fer
un seguiment, es podrà veure si no s’està seguint la programació esperada i planificar una
alternativa.
Normativa i lleis
Un altre risc era el de no cumplir la normativa i les lleis respecte les dades que es tractaríen
a l’aplicació. Durant els anys que he estat al Casal dels Infants, he après que els voluntaris no
poden tenir els noms i cognoms dels infants fora el casal, ja que són dades de menors que a
més a més estan en risc social. És a dir que són dades molt sensibles, treballar amb aquest
tipus de dades sempre implica un risc ja que s’ha d’estudiar com tractar-les i fer-ho possible
dins la normativa vigent.
Per evitar aquest risc s’haurà d’entendre què és possible fer i què no, i si aquestes
restriccions són compatibles amb el que es vol assolir. En el cas de que no, s’hauran de
buscar alternatives. Per fer tot això, es programaran reunions amb l’entitat per entendre-ho
tot bé.
Falta d’experiència
La manca d’experiència en fer un projecte d’abast tant ampli és un risc a tenir en compte.
Estem considerant que l’abast és ampli ja que es tractarà d’entendre els requisits del
sistema i com encaixen en el Casal dels Infants i també d’especificar i implementar tres
components diferents. A més a més de ser un projecte molt ampli, es farà sense un equip de
desenvolupament. És a dir que només hi ha una persona treballant en ell.
Per pal·liar aquest risc, intentaré recolzar-me en alguns companys de carrera que tenen
experiència en tecnologies que es volen utilitzar. També considero que la meva motivació
serà clau pel projecte, ja que em mantindrà amb ganes de treballar i molt contenta de poder
ajudar al Casal dels Infants.

1.6. Metodologia i rigor
1.6.1. Metodologia de treball
Al llarg del grau ens han explicat diverses metodologies que es podrien aplicar a l’hora de
dur a terme aquest projecte. Com que es tracta d’un projecte que es vol desenvolupar des
de zero i els requisits no estan completament definits, he decidit que la millor estratègia és
la metodologia àgil. Seguint aquesta estratègia no hi ha la necessitat de tenir tot 100%
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definit abans de començar, sinó que et permet anar definint-ho a mesura que el projecte va
avançant [6].
Es tracta de prendre les decisions de manera iterativa i incremental. Cada iteració inclou
planificació, anàlisi de requisits, disseny, codificació, proves i documentació. Planificaré el
número de iteracions a fer quan planifiqui el projecte. Abans de cada iteració, decidiré
quines funcionalitats han d’estar finalitzades al finalitzar la iteració.

Figura4: Descripció gràfica metodologia àgil

La metodologia àgil es fa en equip i comporta fer tan reunions d’equip i amb el client. En
aquest cas, no hi haurà un equip però sí que m’agradaria programar unes quantes reunions
amb el Casal a mode de client. D’aquesta manera els mantindré informats i també amb el
feedback que m’aportin podré anar adaptant el producte final a les seves necessitats.

1.6.2. Eines utilitzades
Utilitzaré Trello per fer el seguiment del desenvolupament ja que és una aplicació molt
senzilla d’utilitzar amb la que tinc experiència. Serveix per crear i visualitzar iteracions, per
cada iteració faré unes quantes històries d’usuari que estaran dividides en tasques.
Aquestes tasques estaran representades al tauler de Trello i és útil ja que en la metodologia
àgil sempre es dona molta importància a la visualització per tal de fer una millor planificació
i organització.
També utilitzaré Git que és un software per fer el control de les versions del codi. Faré ús de
la plataforma GitHub per publicar el codi en repositoris públics. Per tal d’utilitzar Git de
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manera més fàcil, faré ús de GitKraken, un software que proporciona una interfície gràfica
de Git i d’aquesta manera es pot evitar fer-ho tot a través de línia de comandes.
Per fer possible el projecte he treballat amb tres repositoris de git, a continuació deixo els
links a cada un:
● Aplicació mòbil: https://github.com/ElenaIzquierdo/VoluntariApp_Mobile
● Aplicació web: https://github.com/ElenaIzquierdo/VoluntariApp_Web
● API: https://github.com/ElenaIzquierdo/Voluntariapp_API
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2. Especificació
Durant aquest capítol s’especificarà el projecte VoluntariApp. Es llistaran els diferents
requisits funcionals i no funcionals amb els criteris d’acceptació per cada un.
Per tal d’entendre més fàcilment els requisits llistats, a continuació es pot trobar el
diagrama de classes.

Figura5: Diagrama de classes VoluntariApp

2.1. Requisits funcionals
2.1.1. Fòrum
La plataforma enumerarà tots els temes del fòrum segons el grup de l’usuari. L’usuari pot
crear temes al fòrum, crear tasques dins d’un tema, crear comentaris i modificar la llista de
participants d’un tema del fòrum.
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Figura6: Diagrama casos d’ús Fòrum

Llistar temes
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull veure tots els temes del fòrum

Escenari 1

Existeixen temes al fòrum
Donat un conjunt de temes creats anteriorment i un usuari registrat
Quan l’usuari va a la vista Fòrum
Aleshores l’usuari visualitza tota la llista de temes del fòrum, per cada
un pot veure el títol, el creador, la data de creació i l’estat del tema
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(tancat o obert)
Escenari 2

No existeixen temes al fòrum
Donat que el Fòrum no té temes creats i un usuari registrat
Quan l’usuari va a la vista Fòrum
Aleshores l’usuari veu un missatge que diu “Encara no s’ha creat cap
tema per aquest grup”

Filtrar temes
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull poder filtrar els temes del fòrum segons
els meus interessos

Escenari 1

L’usuari fa ús dels filtres per tal de veure els temes que li interessen
Donat un usuari registrat
Quan l’usuari selecciona els filtres
Aleshores es llisten els temes del fòrum segons els filtres que ha
seleccionat

Ordenar temes
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull poder ordenar els temes del fòrum segons
els meus interessos

Escenari 1

L’usuari fa ús dels filtres d’ordenació per tal de veure els temes segons
els seus interessos
Donat un usuari registrat
Quan l’usuari selecciona els filtres
Aleshores es llisten els temes del fòrum ordenats segons el filtre
seleccionat

Crear un tema
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull crear un tema al fòrum per tal de que

23

tothom del meu grup el pugui veure
Escenari 1

L’usuari introdueix correctament totes les dades necessàries per crear
un tema al fòrum
Donat un usuari registrat
Quan l’usuari clica el botó de Crear tema i omple el formulari
correctament
Aleshores es crea un nou tema pel fòrum i es redirecciona a l’usuari a la
vista amb tots els temes actualitzats

Escenari 2

L’usuari introdueix incorrectament totes les dades necessàries per crear
un tema al fòrum
Donat un usuari registrat
Quan l’usuari clica el botó de Crear tema i omple el formulari
incorrectament
Aleshores el sistema notifica a l’usuari que el formulari no està omplert
correctament i fins que no posi les dades correctes no es crearà el tema

Editar un tema
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull poder editar un tema del fòrum

Escenari 1

Existeix un tema al fòrum
Donat un tema creat anteriorment
Quan l’usuari clica editar tema i modifiqui correctament algun o tots
dels seus cmaps
Aleshores l’usuari visualitza tota la informació del tema seleccionat:
títol, data de creació, creador, comentaris, tasques i participants i pot
visualitzar la informació del tema modificada correctament

Eliminar un tema
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull poder eliminar un tema del fòrum

Escenari 1

Existeix un tema al fòrum
Donat un tema creat anteriorment
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Quan l’usuari clica eliminar tema
Aleshores l’usuari visualitza la llista dels temes del Fòrum segons el seu
grup actualitzada

Veure un tema
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull veure la informació d’un tema determinat
del Fòrum

Escenari 1

Existeixen un tema al fòrum
Donat un tema creat anteriorment
Quan l’usuari clica sobre el títol del tema
Aleshores l’usuari visualitza tota la informació del tema seleccionat:
títol, data de creació, creador, comentaris, tasques i participants

Crear un comentari
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull veure poder fer comentaris dins un tema
del Fòrum

Escenari 1

Existeix un tema al fòrum
Donat un tema creat anteriorment
Quan l’usuari fa un nou comentari
Aleshores l’usuari visualitza tota la informació del tema seleccionat:
títol, data de creació, creador, comentaris, tasques i participants i pot
visualitzar el comentari creat

Crear una tasca
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull crear tasques dins un tema del Fòrum

Escenari 1

Existeix un tema al fòrum
Donat un tema creat anteriorment
Quan l’usuari crea una nova tasca
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Aleshores l’usuari visualitza tota la informació del tema seleccionat:
títol, data de creació, creador, comentaris, tasques i participants i pot
visualitzar la tasca creada

Editar una tasca
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull veure poder modificar una tasca d’un
tema del Fòrum

Escenari 1

Existeix un tema al fòrum
Donat un tema creat anteriorment amb una tasca
Quan l’usuari clica editar tasca i modifica alguna informació relacionada
amb la tasca
Aleshores l’usuari visualitza tota la informació del tema seleccionat:
títol, data de creació, creador, comentaris, tasques i participants i pot
visualitzar la tasca modificada correctament

Eliminar una tasca
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull poder eliminar una tasca creada per mi

Escenari 1

Existeix un tema al fòrum amb una tasca creada per mi
Donat un tema creat anteriorment amb una tasca creada per mi
Quan l’usuari clica eliminar tasca
Aleshores l’usuari visualitza tota la informació del tema seleccionat:
títol, data de creació, creador, comentaris, tasques i participants i pot
visualitzar que la tasca seleccionada ha estat eliminada

Afegir un participant
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull afegir un participant en un tema
determinat del Fòrum

Escenari 1

Existeix un tema al fòrum
Donat un tema creat anteriorment
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Quan l’usuari clica Afegir Participant i selecciona un altre usuari del
sistema
Aleshores l’usuari visualitza tota la informació del tema seleccionat:
títol, data de creació, creador, comentaris, tasques i participants i
visualitza la llista de participants actualitzada

Eliminar un participant
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull veure poder eliminar un participant d’un
tema determinat del Fòrum

Escenari 1

Existeix un tema al fòrum
Donat un tema creat anteriorment amb un participant
Quan l’usuari clica eliminar participant
Aleshores l’usuari visualitza tota la informació del tema seleccionat:
títol, data de creació, creador, comentaris, tasques i participants i
visualitza la llista de participants actualitzada

2.1.2. Registre i login d’usuaris
La plataforma permetrà que un usuari es pugui registrar per tal de poder utilitzar el sistema.
Un cop registrat l’usuari podrà fer login sempre que ho vulgui per poder accedir i utilitzar el
sistema.

Figura7: Diagrama casos d’ús Registre i Login

Registre
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari em vull poder registre per tal de poder formar part de
VoluntariApp i utilitzar la plataforma

Escenari 1

Existeix una persona interessada en utilitzar VoluntariApp
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Donat un usuari sense compte en el sistema
Quan l’usuari omple el formulari de registre correctament
Aleshores el sistema emmagatzema el nou usuari per tal que pugui
iniciar sessió en el futur
Escenari 2

S’omple el formulari de registre incorrectament
Donat un usuari sense compte en el sistema
Quan l’usuari omple el formulari de registre incorrectamente
Aleshores el sistema informa a l’usuari dels errors que hi ha en el
formulari perquè els pugui rectificar i registrar-se

Login
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari amb compte a la plataforma vull poder iniciar sessió per
utilitzar l’aplicació

Escenari 1

Login correcte
Donat un usuari amb compte en el sistema
Quan l’usuari introdueix el correu i la contrasenya correctes
Aleshores accedeix a la pàgina principal de l’aplicació

Escenari 2

Login incorrecte
Donat un usuari amb compte en el sistema
Quan l’usuari introdueix el correu i/o la contrasenya incorrectament
Aleshores el sistema notifica a l’usuari de l’error al formulari perquè el
rectifiqui i accedeixi a l’aplicació

2.1.3. Perfil d’usuari
El sistema permetrà que un usuari del tipus voluntari pugui veure el seu perfil. En el perfil es
guardarà la següent informació: quins dies va al casal, el seu nom, el seu correu electrònic,
el grup al que pertany i el casal on va.

28

Figura8: Diagrama casos d’ús Perfil d’usuari

Veure perfil
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari amb compte a la plataforma del tipus voluntari vull poder
veure la informació del meu perfil

Escenari 1

Veure perfil
Donat un usuari amb compte en el sistema
Quan l’usuari va a la pestanya Perfil d’usuari
Aleshores pot visualitzar tota la informació del seu perfil d’usuari

2.1.4. Centre d’interès
La plataforma permetrà que els educadors puguin crear un centre d’interès per cada curs, el
qual contindrà objectius i l’explicació pertinent. També per aquest tipus d’usuari permetrà
modificar o eliminar la informació associada al centre d’interès. Pels dos tipus d’usuari
(voluntaris i educadors) es podrà visualitzar la informació del centre d’interès.
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Figura9: Casos d’ús Centre d’interès

Crear centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder crear un centre d’interès per un curs
determinat

Escenari 1

Es crea el centre d’interès amb èxit
Donat un usuari del tipus educador
Quan l’usuari omple el formulari de creació del centre d’interès
correctament
Aleshores el sistema crea el centre d’interès associat a un curs amb el
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títol que se li ha introduït
Escenari 2

No es crea el centre d’interès amb èxit
Donat un usuari del tipus educador
Quan l’usuari omple el formulari de creació del centre d’interès
incorrectament
Aleshores el sistema informa a l’usuari dels errors que hi ha en el
formulari perquè els pugui rectificar i crear el centre d’interès

Editar centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder editar un centre d’interès

Escenari 1

Edició amb èxit
Donat un usuari del tipus educador
Quan l’usuari omple el formulari per editar informació del centre
d’interès correctament
Aleshores el sistema actualitza la informació per aquell centre d’interès
i l’usuari visualitzada aquesta informació actualitzada

Escenari 2

No s’edita el centre d’interès
Donat un usuari del tipus educador
Quan l’usuari omple el formulari per editar informació del centre
d’interès correctament
Aleshores el sistema notifica a l’usuari de l’error al formulari perquè el
rectifiqui i editi el centre d’interès com volia

Eliminar centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder eliminar un centre d’interès

Escenari 1

Eliminació amb èxit
Donat un usuari del tipus educador
Quan l’usuari clica al botó per eliminar el centre d’interès
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Aleshores el sistema elimina el centre d’interès i l’usuari veu un
missatge de confirmació

Crear objectiu relacionat amb un centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder afegir un objectiu del centre d’interès

Escenari 1

Creació amb èxit
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment
Quan l’usuari omple el formulari per crear un objectiu relacionat amb
un centre d’interès
Aleshores el sistema actualitza la informació per aquell centre d’interès
i l’usuari pot veure l’objectiu afegit

Escenari 2

No es crea l’objectiu
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment
Quan l’usuari omple el formulari per crear un objectiu relacionat amb
un centre d’interès incorrectament
Aleshores el sistema notifica a l’usuari de l’error al formulari perquè el
rectifiqui i crei l’objectiu amb èxit

Editar objectiu relacionat amb un centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder editar un objectiu del centre d’interès

Escenari 1

Edició amb èxit
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment amb un objectiu
Quan l’usuari omple el formulari per modificar un objectiu relacionat
amb un centre d’interès
Aleshores el sistema actualitza la informació per aquell centre d’interès
i l’usuari pot veure l’objectiu modificat

Escenari 2

No es modifica l’objectiu
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Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment amb un objectiu
Quan l’usuari omple el formulari per editar un objectiu relacionat amb
un centre d’interès incorrectament
Aleshores el sistema notifica a l’usuari de l’error al formulari perquè el
rectifiqui i pugui editar l’objectiu amb èxit

Eliminar objectiu relacionat amb un centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder eliminar un objectiu del centre d’interès

Escenari 1

Eliminació amb èxit
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment amb un objectiu
Quan l’usuari clica el botó eliminar objectiu
Aleshores el sistema actualitza borra l’objectiu relacionat amb aquell
centre d’interès i l’usuari veu la informació actualitzada del centre
d’interès

Crear programació relacionada amb un centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder afegir un dia de programació relacionada
amb el centre d’interès

Escenari 1

Creació amb èxit
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment
Quan l’usuari omple el formulari per crear un dia de programació
Aleshores el sistema actualitza la informació per aquell centre d’interès
i l’usuari pot veure la programació actualitzada

Escenari 2

No es crea
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment
Quan l’usuari omple el formulari per crear un dia de programació
incorrectament
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Aleshores el sistema notifica a l’usuari de l’error al formulari perquè el
rectifiqui

Editar programació relacionada amb un centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder editar un dia de programació relacionada
amb el centre d’interès

Escenari 1

Edició amb èxit
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment amb un dia de programació
Quan l’usuari omple el formulari per modificar un dia de programació
relacionat amb un centre d’interès
Aleshores el sistema actualitza la informació per aquell centre d’interès
i l’usuari pot veure la programació modificada

Escenari 2

No es modifica el dia de programació
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment amb un dia de programació
Quan l’usuari omple el formulari per modificar un dia de programació
relacionat amb un centre d’interès
Aleshores el sistema notifica a l’usuari de l’error al formulari perquè el
rectifiqui

Eliminar programació relacionada amb un centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder eliminar un dia de programació del centre
d’interès

Escenari 1

Eliminació amb èxit
Donat un usuari del tipus educador i un centre d’interès creat
anteriorment amb un dia de programació
Quan l’usuari clica el botó eliminar dia
Aleshores el sistema borra el dia relacionat amb aquell centre d’interès
i l’usuari veu la informació actualitzada del centre d’interès
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Veure informació del centre d’interès
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull poder visualitzar tota la informació
relacionada amb un centre d’interès

Escenari 1

Visualització
Donat un usuari enregistrat al sistema i un centre d’interès creat
anteriorment
Quan l’usuari està a la pestanya Centre d’Interès
Aleshores l’usuari pot veure tota la informació referent a un centre
d’interès: títol, a quin any pertany, objectius, programació

2.1.5. Activitats
La plataforma permetrà que els educadors puguin crear activitats que estaran relacionades
amb una setmana, cada activitat tindrà un nom, uns assistents, una fitxa i una descripció.
També per aquest mateix tipus d’usuari permetrà modificar o eliminar la informació
associada a una activitat. Pels dos tipus d’usuari es permetrà llistar totes les activitats i
veure la informació relacionada amb una activitat en particular.

Figura10: Casos d’ús Activitats
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Llistar activitats per setmana
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull veure totes les activitats del meu grup

Escenari 1

Existeixen activitats pel grup de l’usuari
Donat un conjunt d’activitats creades anteriorment i un usuari registrat
Quan l’usuari va a la vista Esdeveniments
Aleshores l’usuari visualitza tota la llista d’activitats, per cada una pot
veure el títol, el creador, la data de creació, la fitxa per aquell dia i en el
cas dels usuaris de tipus educador també podran veure l’assistència
esperada

Escenari 2

No existeixen activitats pel grup de l’usuari
Donat que no hi ha activitats creades pel grup de l’usuari i un usuari
registrat
Quan l’usuari va a la vista Esdeveniments
Aleshores l’usuari veu un missatge que diu “Encara no s’ha creat cap
activitat per aquest grup”

Crear activitat
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder crear una activitat per un grup determinat

Escenari 1

Es crea l’activitat amb èxit
Donat un usuari del tipus educador
Quan l’usuari omple el formulari de creació d’activitat per un grup
determinat
Aleshores el sistema crea l’activitat relacionada amb aquell grup

Escenari 2

No es crea l’activitat amb èxit
Donat un usuari del tipus educador
Quan l’usuari omple el formulari de creació d’activitat per un grup
determinat
Aleshores el sistema informa a l’usuari dels errors que hi ha en el
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formulari perquè els pugui rectificar i crear l’activitat

Editar activitat relacionada amb un grup
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder editar una activitat

Escenari 1

Edició amb èxit
Donat un usuari del tipus educador i una activitat creada anteriorment
Quan l’usuari omple el formulari per modificar una activitat relacionada
amb un grup i una setmana
Aleshores el sistema actualitza la informació per aquella activitat

Escenari 2

No es modifica el dia de programació
Donat un usuari del tipus educador i una activitat creada anteriorment
Quan l’usuari omple el formulari per modificar una activitat relacionada
amb un grup i una setmana
Aleshores el sistema notifica a l’usuari de l’error al formulari perquè el
rectifiqui

Eliminar activitat
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a educador vull poder eliminar una activitat relacionada amb un
grup determinat

Escenari 1

Eliminació amb èxit
Donat un usuari del tipus educador i una activitat creada anteriorment
Quan l’usuari clica el botó eliminar activitat
Aleshores el sistema borra l’activitat i l’usuari pot veure els canvis fets

Veure activitat
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del sistema vull veure la informació d’una activitat en
particular
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Escenari 1

Existeix una activitat pel grup de l’usuari
Donat una activitat creada anteriorment i un usuari registrat
Quan l’usuari clica sobre una activitat
Aleshores l’usuari visualitza tota la informació relacionada amb una
activitat

2.1.6. Assistència
La plataforma permetrà que els usuaris de tipus voluntari puguin notificar si assistiran a una
activitat o no. Per altra banda, els usuaris de tipus educadors han de poder visualitzar
l’assistència per una activitat en particular i també passar llista per activitats que ja s’han
realitzat.

Figura11: Diagrama casos d’ús Assistència

Assistència a una activitat
L’usuari notificarà la seva assistència per una activitat en particular.
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del tipus voluntari vull deixar constància si assistiré o no a
una activitat en particular

Escenari 1

Existeixen una activitat pel grup de l’usuari
Donat una activitat del mateix grup que l’usuari en qüestió. I un usuari
del tipus voluntari registrat
Quan l’usuari indica si assistirà a una activitat i guarda els canvis
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Aleshores el sistema guarda aquesta informació i l’usuari pot visualitzar
els canvis

Passar llista
L’usuari de tipus educador ha de poder passar llista per confirmar si tots els voluntaris
esperats han vingut.
Criteris d’acceptació
Funcionalitat

Com a usuari del tipus educador vull passar llista per confirmar si tots
els voluntaris esperats han vingut

Escenari 1

Existeix una activitat que ja s’ha realitzat
Donat una activitat que ja s’ha realitzat i que uns quants voluntaris van
dir que assistirien
Quan l’usuari verifica qui va venir i qui no
Aleshores el sistema guarda aquesta informació i l’usuari pot visualitzar
els canvis

2.2. Requisits no funcionals
El sistema haurà d’assegurar diferents requisits no funcionals per tal de assegurar viabilitat i
creixement pel futur.

2.2.1. Requisits del sistema
Aparença
El sistema serà atractiu per a l’usuari per tal de fer-lo més usable. Un disseny atractiu capta
l’atenció de l’usuari amb més facilitat i això fa que l’usuari tendeixi més a recomanar la
plataforma.
Criteri d’acceptació
L’aplicació mòbil i web es deixaran provar a diferents usuaris i es recolliran les opinions per
veure si es compleix aquest requisit

Facilitat d’ús
El sistema serà fàcil d’usar i no requerirà recordar mecàniques complexes per tal d’usar-lo.
La facilitat d’ús d’un sistema fa que l’usuari utilitzi habitualment el sistema. Al ser una
plataforma que usaran usuaris molt diversos, hem d’assegurar-nos que serà fàcil d’usar.
Criteri d’acceptació
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L’aplicació mòbil i web es deixaran provar a diferents usuaris per primer cop i al cap d’una
setmana es tornarà a deixar a provar. S’avaluarà si recorden com fer-la anar i si no els hi
costa molt fer les coses.

Aprenentatge
Per usar el sistema l’usuari no haurà de fer cap aprenentatge previ. La justificació d’aquest
requisit és molt similar a la del requisit de facilitat d’ús, ja que l’usuari només hauria de
familiaritzar-se amb les funcionalitats que hi ha la plataforma però que això no requereixi un
aprenentatge molt complex.
Criteri d’acceptació
L’aplicació mòbil i web es deixaran provar a diferents usuaris com en els altres requisits i
s’avaluarà quant s’han d’esforçar per aprendre totes les funcionalitats.

Immunitat
Els usuaris no autoritzats no podran modificar aspectes del sistema. Només els educadors
podran modificar informació sobre futures activitats, programació del centre d’interès, etc.
Criteri d’acceptació
Es farà un control de permisos per tal de que només els educadors puguin accedir a la web
que és des d’on es faran totes les crides que modifiquin el sistema.

2.2.2. Requisits legals
Problemàtica legal amb el Casal dels Infants
Des de l’inici d’aquest projecte vaig tenir en compte la legalitat que envolta les dades del
Casal dels Infants. Les dades dels infants que estan al Casal dels Infants són dades molt
sensibles que no poden estar a l’abast dels voluntaris, per tant vaig haver de plantejar
moltes maneres amb les que fos possible poder donar aquesta informació als voluntaris.
Després de parlar amb educadors i altres treballadors de l’entitat, vam arribar a la conclusió
que per la problemàtica que s’intentava resoldre no era necessari mostrar dades dels
infants. Ja que un voluntari no necessita tenir per escrit què ha fet un nen en particular, ja
que és una informació que poden obtenir un cop arribin al casal.
A l’inici del projecte també es va plantejar que VoluntariApp s’utilitzés com a eina per
controlar l’assistència dels infants, però els treballadors de l’entitat em van informar que ja
tenien una eina pròpia per fer-ho. Quan vaig saber això vaig pensar que VoluntariApp
aportarà molts canvis a la manera de treballar dels educadors, i per tant millor que no
provoqui un canvi més que no és realment necessari.
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Per tant, després de pensar-ho, vaig decidir que no calia posar informació específica sobre
els infants ja que tampoc és el que li interessa a l’usuari final. Per tant, a VoluntariApp es
tindran dades sobre les activitats, sobre el centre d’interès, el fòrum de preguntes i sobre el
voluntari.

Legalitat i regulacions amb les dades del voluntari
VoluntariApp emmagatzema el correu, el telèfon, els dies que vindrà i de quin grup formarà
part. Per tant, VoluntariApp ha de seguir les lleis i regulacions necessàries per tractar
aquestes dades. Aquest tipus de dades s’han de regular seguint la llei de Reglament General
de Protecció de Dades (GDPR).
Actualment totes aquestes dades ja estan a disposició del casal ja que en quan un voluntari
comença a col·laborar amb l’entitat firma un consentiment per donar les dades al casal. Per
tant, en els propers passos després del desenvolupament del projecte, es parlarà amb el
Casal dels Infants per tal de modificar aquest document que els voluntaris firmen i afegir un
apartat sobre VoluntariApp. D’aquesta manera es complirà la llei i es canviarà el mínim
possible el flux existent.
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3. Arquitectura del sistema
3.1. Disseny aplicació mòbil
Com s’ha comentat anteriorment, primerament es va fer un primer disseny amb mockups
per tal de poder fer dues presentacions. La primera amb el director del projecte, i la segona
amb el Casal dels Infants per rebre feedback.
Mockups
Per presentar una idea inicial al Casal dels Infants i ensenyar-li al director del projecte per
veure si és suficient la desenvolupadora va implementar uns mockups de les funcionalitats
esperades.

Figura12: Mockup de la pantalla inicial

Figura13: Mockup de la pantalla de Calendari

A la Figura12 podem veure la maqueta de la pantalla inicial on l’usuari podrà veure les
activitats properes per poder consultar la informació més fàcilment. A la Figura13 podem
veure la maqueta de la pantalla de Calendari on l’usuari podrà veure un calendari i consultar
els dies que hi ha activitats ja que estaran marcats amb un color diferent. Amb aquesta
pantalla podem donar més visibilitat als esdeveniments que el voluntari pot assistir.
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Figura14: Mockup pantalla Programació

Figura15: Mockup pantalla Assistència

A la Figura14 podem veure la maqueta de la pantalla Programació des de la qual es podrà
accedir a la informació de cada setmana, quines activitats s’han fet, les valoracions que
s’han fet i l’assistència. Clicant la icona de l’estrella s’arriba a les valoracions de les activitats,
clicant la icona de la fletxa permet descarregar la programació de la setmana i la icona de la
llista permet anar a la pantalla d’Assistència.
A la Figura15 podem veure que un cop l’usuari clica l’icone de la llista, arriba a la pantalla
d’Assistència on pot indicar quins dies de la setmana assistirà al casal.
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Figura16: Mockup pantalla Valoracions

Figura17: Mockup pantalla Valoracions II

A la Figura16 podem veure la maqueta de la pantalla Valoracions, que s’hi arriba clicant la
icona de l’estrella com s’ha dit anteriorment. En aquesta pantalla l’usuari pot accedir a les
valoracions de tota la setmana. A la Figura17 es pot veure la valoració d’un dia en particular,
s’hi accedeix des de la pantalla de valoracions tota la setmana quan es clica un dia en
particular.
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Figura18: Mockup pantalla Forum

Figura19: Mockup pantalla Forum II

A la Figura18 podem veure la maqueta de la pantalla Forum on l’usuari podrà crear nous
temes per resoldre dubtes o posar en comú diverses idees per portar-les a terme durant el
curs. A la Figura19 es poden veure els detalls d’un tema del fòrum, els usuaris poden fer
comentaris, es poden llistar tasques per assignar als voluntaris i es poden veure els
voluntaris que estan participant en aquest tema del fòrum.
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Figura20:Mockup pantalla Centre d’Interès
A la Figura20 podem veure la maqueta de la pantalla del Centre d’Interès on l’usuari podrà
veure els objectius que es volen assolir aquell curs, l’explicació de la temàtica del centre
d’interès i l’estat actual en el que es troba. Amb això el voluntari de manera fàcil podrà
seguir tots els progressos que s’estan fent tot i que no assisteixi al casal tots els dies.
Després de crear els mockups vaig concertar una reunió amb el Casal dels Infants per
ensenyar la idea principal. Em van donar molt bon feedback i estaven molt contents amb la
maqueta. Però després de parlar amb el director del projecte, vam decidir treure la
funcionalitat de Calendari perquè estava intentant abarcar masses coses amb massa poc
temps.

3.2. Visió general del sistema
Aquest apartat definirà els diferents components del sistema, per fer entendre les
responsabilitats de cada component i com es comuniquen entre ells.
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Figura21: Esquema del sistema

A la figura anterior podem veure una representació gràfica del sistema. Podem veure que hi
ha 3 components que es descriuran a continuació:

VoluntariApp Web
És la pàgina web que permet als educadors afegir informació rellevant pels voluntaris i
modificar-la passar assistència dels voluntaris i visualitzar informació publicada pels
voluntaris.

VoluntariApp Mobile
És l’aplicació mòbil que permet als voluntaris visualitzar tota la informació publicada pels
educadors, notificar a quines activitats assistiran i publicar temes i comentaris al forum.

VoluntariApp API
És la API amb la que els dos components anteriors es comunicaran, per mitjà de endpoints,
per obtenir, modificar i insertar tota la informació. Aquesta API té una base de dades amb
sqlite que emmagatzema tota la informació.
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3.3. Esquema base de dades

Figura22: Esquema final de la base de dades

A la figura anterior es pot veure l’esquema de la base de dades, com es pot veure és diferent
del diagrama de classes de la secció 2.Especificació. A
 ixò és degut a que, per exemple, a
l’esquema de base de dades s’han de materialitzar les classes associatives i crear relacions
entre les taules.
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4. Implementació
En aquest apartat es vol explicar quines tecnologies s’han utilitzat per tal de desenvolupar el
projecte, aspectes tècnics de cada part del projecte i els problemes que s’han pogut trobar
per cada component.

4.1. Pàgina web
Tecnologies
En el cas de la pàgina web, vaig decidir utilitzar React que és una llibreria de JavaScript que
serveix per desenvolupar interfícies[7]. Vaig decidir utilitzar React perquè ja tenia una mica
d’experiència. A més a més, actualment és una llibreria que s’està fent molt coneguda.
Juntament amb React he utilitzat Redux que és una altra llibreria de JavaScript que serveix
per gestionar l’estat de l’aplicació de manera més senzilla. Juntament amb React és una
llibreria que també s’està fent molt popular i és molt útil saber-la utilitzar.
Tenia moltes ganes d’aprendre a utilitzar millor aquestes dues eines perquè com que s’estan
fent tan populars, en el món laboral es busquen molts desenvolupadors que en sàpiguen.

Desenvolupament
Components
El codi d’una aplicació en React JS es composa en components i cada un és independent i
reusable. Els components retornen codi en HTML per mitjà del mètode render. Gràcies a
això, és molt fàcil reutilitzar codi al llarg de tot el projecte i també reutilitzar codi d’altres
projectes desenvolupats anteriorment.
Reactstrap [8]
Pel desenvolupament del front-end de l’aplicació web he utilitzat Reactstrap que és una
llibreria que conté bootstrap c omponents de React Bootstrap 4. Els components que té
aquesta llibreria permeten construir una interfície molt més atractiva per l’usuari de manera
senzilla i ràpida.
Un component proveït per Reactstrap seria una taula on totes les files estan separades per
una fina línia, i pots escollir el color de fons, el tipus d’encapçalament, i altres propietats
similars.
Redux [9][10][11]
Primer de tot, crec que és necessari explicar detalladament què és Redux i perquè s’utilitza.
Redux, com ja he dit anteriorment, és una llibreria de JavaScript que ens ajuda a gestionar
l’estat seguint un flux unidireccional. Redux permet que un component fill pugui accedir a
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l’estat emmagatzemat sense haver d’accedir-hi a través del component pare. A continuació,
explicaré amb més detall com funciona tota la comunicació amb els diferents components.
Primer de tot, l’usuari interacciona amb la interfície de l’aplicació, això farà que s’accioni
una acció gràcies a una propietat del component. Dins el component s’indicarà quina acció
és accionada per cada propietat.
Normalment, una acció conté un type que és un identificador i una payload, q
 ue conté les
dades que es volen enviar. Tot i que també podria ser que una acció simplement faci una
crida a la API. Un cop s’ha fet el dispatch de l’acció, la rep el reducer.
Tots els reducers de l’aplicació estan combinats en un únic reducer (que té estructura
d’arbre) que es passa com a argument al redux store, aquest es proveeix a l’arrel de
l’aplicació.
Un cop l’acció la rep el reducer, aquest retorna l’estat actualitzat al component. D’aquesta
manera l’usuari pot veure els canvis que s’han produït. És a dir que l’única manera que
tenim de canviar l’estat del component és utilitzant les accions.
Redux té dos components principals, l’arbre que conté l’estat de l’aplicació i el mètode
connect que és el que connecta el component amb l’arbre que conté els estats. Aquests dos
components implementes un seguit de patrons de disseny que explicaré a continuació.
Per una banda l’arbre que conté els estats implementa el patró de disseny singleton, aquest
patró obliga que només es pugui tenir una sola instància de l’objecte. L’ús d’aquest patró
ens assegura que només hi hagi un arbre d’estats i per tant només hi ha un lloc per buscar
els diferents estats i els seus canvis dins la nostra aplicació. Aquest fet fa que sigui més fàcil
d’entendre el funcionament pel programador i també provoca una millora en la velocitat de
funcionament de l’aplicació.
Per altra banda, el mètode connect proporcionat per aquesta llibreria implementa el patró
de disseny observer. A
 quest patró consisteix en que un objecte és anomenat subjecte i té
una llista de observadors els quals notifica cada vegada que hi ha canvis en l’estat. En el cas
de Redux els components són els observadors ja que es connecten a qualsevol part de
l’arbre d’estats (que seria el subjecte) i quan l’estat canvia els components són notificats.
Llibreria react-router-dom[12]
La llibreria react-router-dom permet construir aplicacions web per les que es navega sense
que es refresqui la pàgina cada vegada que l’usuari navega cap a una nova vista. Això
significa que permet la navegació entre les diferents pàgines de l’aplicació i juntament amb
això, canvia la URL del navegador sincronitzant-la amb els canvis de pàgina.
React Router utilitza una estructura que crida els components, els quals fan que l’usuari
visualitzi tota la informació. Per això quan el desenvolupador defineix les diferents rutes, ha
d’indicar amb quin component està associada cada una.
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Llibreria Moment.js
Un aspecte important de VoluntariApp és la programació dels diferents aspectes del casal,
per tant les dates són una part important. Per aquest motiu he decidit utilitzar la llibreria
Moment de JavaScript que permet treballar amb les dates de manera molt senzilla. Pots
indicar en quin format escriure la data de manera fàcil.

4.2. Aplicació mòbil
Tecnologies
Per tal de desenvolupar l’aplicació mòbil vaig decidir utilitzar React Native que és un
framework creat per Facebook. S’utilitza per desenvolupar aplicacions per Android, iOS, web
i UWP [13]. Per gestionar l’estat de l’aplicació vaig decidir utilitzar Redux com en el cas del
frontend de la pàgina web.
Per desenvolupar l’aplicació amb React Native he utilitzat Expo que és un conjunt d’eines
que et permet desenvolupar aplicacions en React Native de manera molt senzilla, és el
millor que es pot utilitzar quan no tens molta experiència [14]. A més a més, l’aplicació
desenvolupada amb Expo funciona tant en mòbils que utilitzen Android com en els que
utilitzen iOS. React Native et permet que sigui multiplataforma, però Expo et fa la feina molt
fàcil en aquest aspecte.
A l’inici del projecte la meva idea no era utilitzar Expo perquè no volia afegir llibreries
innecessàries a l’aplicació, però sense Expo se’m va fer massa complicat i vaig veure que
utilitzant Expo podria estalviar molt de temps.
Com que tenia una mica d’experiència utilitzant aquestes tecnologies i també s’estan fent
molt populars vaig decidir utilitzar-les. A més a més, encaixaven amb les necessitats del
projecte.

Desenvolupament
Respecte el desenvolupament de l’aplicació mòbil, els patrons i llibreries utilitzades són molt
similars que per la pàgina web.
L’aspecte dels components funciona igual per React que per React Native. I per l’aplicació
mòbil també he utilitzat la llibreria de Redux per gestionar l’estat dels components, per tant
s’han aplicat els patrons de observador i singleton.
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Per la navegació entre les pantalles de l’aplicació s’ha utilitzat la llibreria react-router que
funciona de la mateixa manera que la llibreria react-router-dom, la qual s’ha explicat a
l’apartat anterior. La única diferència és que una és per aplicacions web i l’altra per
aplicacions mòbils.
Pel tractament de les dates també s’ha utilitzat la llibreria moment de JavaScript com a
l’aplicació web.

FileSystem
Per tal de poder descarregar fitxers des de l’aplicació mòbil vaig decidir utilitzar la llibreria
FileSystem que està disponible per les aplicacions que utilitzen Expo. Aquesta llibreria
permet fer la crida a la API i descarregar el fitxer al sistema de fitxers local.
Tot i intentar-ho de moltes maneres i intentar entendre la documentació no m’ha donat
temps d’acabar la funcionalitat de descarregar el fitxer des de l’aplicació mòbil. He llegit que
molta gent ha tingut problemes a l’hora de programar aquesta funcionalitat amb React
Native, així doncs serà una de les prioritats pels següents passos de VoluntariApp.

4.3. API
Tecnologies
En el cas del backend vaig decidir desenvolupar una API REST que tant el frontend de
l’aplicació mòbil com el de la pàgina web utilitzaríen per tal d’obtenir les dades necessàries.
Per desenvolupar-la vaig decidir utilitzar Django REST Framework que és una eina per
desenvolupar API REST en Django que és un framework de Python [15].
Vaig decidir utilitzar Django REST Framework perquè companys meus del grau me’l van
recomanar després de conèixer les necessitats del projecte. Hi ha molt bona documentació i
a més a més hi ha bons tutorials per tal de que l’aprenentatge sigui més fàcil. A més a més
tenia una mica d’experiència d’una assignatura del grau.
Tenia moltes ganes de desenvolupar una API REST des de zero ja que tenia molt poca
experiència i sempre havia treballat molt més amb frontend. Però des de l’inici era conscient
que la corba d’aprenentatge seria gran i per tant vaig decidir fer-ho amb una eina que no fos
totalment desconeguda per mi i que estiguès ben documentada.
Per tal de documentar la API REST la meva idea inicial era utilitzar Swagger que és un
framework que permet als desenvolupadors dissenyar, construir, documentar i provar
serveis web RESTful [16]. Però després de intentar incorporar-lo amb la API REST, no
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funcionava bé i per aquesta raó vaig decidir buscar una altra solució que em servís.
Finalment vaig trobar que podia utilitzar Polls API que fa la mateixa funció que swagger: es
poden provar els endpoints i es pot documentar la API. A la Figura23 es pot veure un
exemple de com es veu un endpoint utilitzant Polls API.

Figura23: Captura de pantalla de la documentació feta amb Polls API
Al principi de tot pensava fer el deploy de la API amb la plataforma Heroku, però després
d’intentar-ho unes quantes vegades vaig decidir que era millor utilitzar una altra eina.
Vaig decidir utilitzar DigitalOcean que és un servei que ajuda a fer el deploy de les
aplicacions per poder-se executar en diferents ordinadors simultàniament [17] Em va
semblar una bona opció ja que amb la compta d’estudiant de GitHub podia obtenir 50$ per
utilitzar a DigitalOcean, el que em permet tenir un servidor durant 10 mesos.
Vaig utilitzar Docker i DigitalOcean per fer el deploy i així poder comunicar-me amb la API
des del frontend. Utilitzaré les mateixes eines per penjar la pàgina web.
Per gestionar l’autentificació dels usuaris vaig decidir utilitzar JSON Web Token que és una
llibreria per Django REST Framework que fa la gestió de tokens molt simple i fàcil. Et
proporcionen una vista que només necessita correu i contrassenya de l’usuari i retorna el
token associat a aquell usuari. També hi ha moltes configuracions que es poden canviar al
gust del desenvolupador, com per exemple cada quant s’ha de demanar el token i cada
quant es refresca el token. Gràcies a aquesta llibreria se’m va fer molt senzill proporcionar
un login i a l’aplicació.

Desenvolupament
El desenvolupament de la API ha estat el que m’ha costat més ja que no tenia gaire
experiència de back end, tot i així he intentat utilitzar al màxim el framework que he
utilitzat.
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Generic views
Django REST Framework proporciona generic views que són vistes que permeten al
programador construir les vistes de la API més ràpidament. Aquestes vistes es van
desenvolupar abstraient els patrons més comuns.
Gran part dels endpoints de la API d’aquest projecte es van desenvolupar utilitzant aquestes
vistes. Però per les vistes que necessitaven més complexitat he utilitzat l’APIView class que
proporciona Django.
Gestió d’usuaris
Per la gestió d’usuaris vaig decidir utilitzar el model User que proporciona Django, però pels
usuaris de VoluntariApp necessitava informació més específica (grup al que pertanyen, dies
que assistiran al casal i telèfon mòbil). Per tal de poder afegir aquesta informació a l’usuari
vaig decidir crea el model UserProfile, i cada vegada que es crea un usuari nou es crea
l’objecte UserProfile. Aquesta creació es fa en el serializer, a continuació hi ha el codi
referent a aquesta part:

Paginació
Per llistar les setmanes, els objectius i la planificació del centre d’interès a la pàgina web he
volgut utilitzar paginació. Per tal d’utilitzar-la he utilitzat la paginació que proporciona
Django REST Framework la qual es pot customitzar fàcilment segons les necessitats del
projecte. Per tal d’usar-la he tingut que crear una classe que indica la quantitat de items per
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pàgina i quins atributs es volen (link a la següent pàgina, pàgina actual, link a la pàgina
anterior, etc). I també a la vista on es vol utilitzar la paginació s’ha d’indicar la classe que es
vol utilitzar.

A la figura anterior es pot veure la implementació de la classe que s’utilitza per la paginació.
Automatització de l’atenció als esdeveniments
Fins ara si un voluntari diu que assistirà cada dilluns, s’espera que vingui tots els dilluns del
trimestre i en el cas de que un dia no pugui venir serà de manera excepcional. Per aquest
motiu VoluntariApp crearà la relació entre l’usuari i l’esdeveniment de manera automàtica
en el cas de que s’esperi que assisteixi. Això es farà per tal d’estalviar feina al voluntari i no
obligar-lo a marcar totes les activitats a les que assistirà. D’aquesta manera només haurà de
modificar l’assistència quan no pugui assistir al casal.
Per fer que això sigui possible he implementat una funció que es crida cada vegada que es
crea un nou esdeveniment i una altra que es crida quan es crea un nou usuari. En el primer
cas, es recorrer tots els usuaris que pertanyen al grup de l’esdeveniment i per cada usuari
que atengui el dia de l’esdeveniment es crearà un nou registre a la taula EventAttendee. A
continuació es pot veure el codi per aquesta funció:
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En el cas de que es creï un nou usuari es segueix una estratègia similar, agafant tots els
esdeveniments finalitzats del grup de l’usuari i es mira quins es fan els dies que assisteix. Per
cada un que compleixi aquestes condicions, es crearà una instància de la taula
EventAttendee.
Continuous deployment
Continuous deployment c onsisteix en automatitzar el deploy, és a dir cada vegada que es fa
push al repositori de GitHub es connecta al servidor on està la API i s’executa un script que
fa pull dels últims canvis, para i elimina el container actual i crea el nou container amb els
canvis.
Això ho he pogut fer gràcies a les Actions de GitHub que permeten automatitzar comandes
ssh. Per fer-ho he creat un workflow dins el qual hi ha un fitxer main.yml que conté tota la
informació necessària. A continuació es pot veure el contingut d’aquest fitxer:
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Endpoints
A continuació es llisten els endpoints que s’han desenvolupat
Centre d’interès
/centreinteres
● GET: Llista tots els centres d’interès creats
● POST: Crea un nou centre d’interès associat a un curs
/centreinteres/id
● GET: Llista tots els atributs de un centre d’interès en particular
● PATCH: Modifica parcialment un centre d’interès en particular
● DELETE: Elimina un centre d’interès en particular
/schedule
● POST: Crea una nova fila a la taula schedule relacionada amb un centre d’interès
/schedule/id
● GET: Llista tots els atributs d’una explicació en particular
● PATCH: Modifica parcialment una explicació en particular
● DELETE: Eliminar una explicació en particular
/schedule/centreinteres/id_centreinteres
● GET: Llista tota la programació associada a un centre d’interès
○ Aquest endpoint té un filtre pagination que si està a true es proporciona
paginació on cada pàgina té quatre ítems, i no es fa paginació en cas contrari
/goal
● GET: Llista tots els objectius creats relacionats amb un centre d’interès
● POST: Crea un nou objectiu relacionat amb un centre d’interès
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/goal/id
● GET: Llista tots els atributs d’un objectiu en particular
● PATCH: Modifica parcialment un objectiu en particular
● DELETE: Eliminar un objectiu en particular
/goal/centreinteres/id_centreinteres
● GET: Llista tots els objectius relacionats amb un centre d’interès
○ Aquest endpoint té un filtre pagination que si està a true es proporciona
paginació on cada pàgina té sis ítems, i no es fa paginació en cas contrari
Fòrum
/forum
● GET: Llista tots els temes del forum creats
○ Aquest endpoint té un filtre anomenat sort que pot tenir dos valors: title o
created_date. En el primer cas es retorna la llista on els temes estan ordenats
per títol i en el segon cas s’ordenen per data de creació
○ També té un altre filtre anomenat status que pot tenir dos valors: open o
close. En el primer cas es llisten tots els temes que no estan finalitzats i en el
segon cas només es llisten els que estan finalitzats
● POST: Crea un nou tema al forum
/forum/id
● GET: Llista tots els atributs d’un tema del forum en particular
● PATCH: Modifica parcialment un tema del forum en particular
● DELETE: Eliminar un tema del forum en particular
/comment
● GET: Llista tots els comentaris creats
● POST: Crea un nou comentari associat a un tema del forum
/comment/id
● GET: Llista tots els atributs d’un comentari en particular
● PATCH: Modifica parcialment un comentari en particular
● DELETE: Elimina un comentari en particular
/comment/forum/id
● GET: Llista tots els comentaris d’un tema del forum particular
Curs
/course
● GET: Llista tots els cursos creats
● POST: Crea un nou curs
/course/id
● GET: Llista tots els atributs d’un curs en particular
● PATCH: Modifica parcialment un curs en particular
● DELETE: Elimina un curs en particular
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/quarter
● GET: Llista tots els trimestres creats
● POST: Crea un nou trimestre relacionat amb un curs
/quarter/id
● GET: Llista tots els atributs d’un trimestre en particular
● PATCH: Modifica parcialment un trimestre en particular
● DELETE: Eliminar un trimestre en particular
/quarter/cours/id_cours
● GET: Llista tots els trimestres relacionats amb un curs en particular
/week
● GET: Llista totes les setmanes creades
● POST: Crea una nova setmana
/week/id
● GET: Llista tots els atributs d’una setmana en particular
● PATCH: Modifica parcialment una setmana en particular
● DELETE: Eliminar una setmana en particular
/week/quarter/id_quarter
● GET: Llista totes les setmanes relacionades amb un trimestre en particular
○ Aquest endpoint té un filtre pagination que si està a true es proporciona
paginació on cada pàgina té sis ítems, i no es fa paginació en cas contrari
Activitats
/event
● GET: Llista tots els esdeveniments creats
● POST: Crea un nou esdeveniment
/event/id
● GET: Llista tots els atributs d’un esdeveniment en particular
● PATCH: Modifica parcialment un esdeveniment en particular
● DELETE: Eliminar un esdeveniment en particular
/event/id/file
● GET: Descarrega el fitxer que té aquell esdeveniment
● PUT: Afegeix un fitxer a aquell esdeveniment, en el cas de que ja tingués un elimina
l’àntic
● DELETE: Borra el fitxer d’aquell esdeveniment
/event/id/attendee
● POST: Crea una relació entre usuari i esdeveniment
/event/id/unattend
● DELETE: Eliminar una relació entre usuari i esdeveniment
event/week/id_week
● GET: Llista tots els esdeveniments relacionats amb una setmana en particular
/event-after
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● GET: Llista tots els esdeveniments que començaran després de la data que es fa la
consulta
/event-before
● GET: Llista tots els esdeveniments que van començar anteriorment a la data que es
fa la consulta
/eventattendee
● GET: Llista totes les relacions entre usuari i esdeveniment
/rate
● GET: Llista totes les valoracions
● POST: Crea una nova valoració
/rate/id
● GET: Llista tots els atributs d’una valoració en particular
● PATCH: Modifica parcialment una valoració en particular
● DELETE: Elimina una valoració en particular
/rate/event/id_event
● GET: Llista la valoració associada a una activitat
Usuaris
/token
● POST: Retorna el token associat a un usuari
/user
● GET: Llista tots els usuaris creats
● POST: Crea un nou usuari juntament amb el seu perfil d’usuari

4.4. Gestió del risc
Des de l’inici del projecte hi havia el risc de que no es complissin les dates i totes les
històries d’usuari que s’esperaven per cada sprint. Per aquest motiu, a la planificació es va
deixar un marge de 10 dies per poder maniobrar.
Per tal de complir amb les màximes funcionalitats possibles, ha estat molt important
determinar la prioritat de les històries d’usuari i les que tinguin menys pes o siguin
secundàries deixar-les pels sprints posteriors. Per tant es va decidir que si no s’arribava a
poder fer tot, s’hauria de retallar l’abast i fer menys de l’esperat.
També durant les estimacions per fer la planificació es van intentar contabilitzar les hores a
l’alça per tal de poder arribar als terminis de cada fase.

4.4.1. Desviacions
A l’inici del projecte vaig veure que la pantalla Calendari que s’havia posat als mockups no
era realment necessària i era massa complexa per voler fer totes les altres coses. Per aquest
motiu es va decidir prescindir d’ella i centrar-se en totes les altres funcionalitats. Per tal de
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suplir la funcionalitat eliminada, es van buscar altres opcions més senzilles d’implementar
però que aportessin la mateixa informació a l’usuari.
Durant el principi de l’etapa de desenvolupament va haver-hi uns quants problemes
inesperats que van provocar desviacions en la programació que tenia prevista. Van ser
problemes amb tecnologies que s’esperaven utilitzar però que no van funcionar tan
fàcilment com s’esperava. Aquests problemes tècnics estan explicats detalladament a
l’apartat de tecnologies per cada component del sistema.
A causa d’aquests inconvenients es va perdre temps. Juntament amb això, el
desenvolupament de l’API ha estat més lent del que s’esperava ja que la corba
d’aprenentatge era bastant alta. Per aquests motius s’han hagut de fer alguns canvis.
També no s’ha pogut fer possible la funcionalitat de descarregar les fitxes des de l’aplicació
mòbil, com s’ha explicat anteriorment. Com que és una funcionalitat important pels
voluntaris, serà la primera prioritat durant els següents passos de VoluntariApp. S’espera
que amb més temps per poder investigar sobre les diferents possibilitats per fer-ho possible
o intentant parlar amb gent que ja hagi utilitzat la llibreria anteriorment es pugui fer
possible ràpidament ja que el front-end ja està acabat. És a dir només falta afegir la crida
necessària quan es clica el botó de descàrrega.
Tot i aquestes desviacions, no s’han volgut canviar les dates de finalització del
desenvolupament ja que les tasques posteriors requeriran el temps que es va estimar. Per
aquesta raó s’ha decidit eliminar algunes funcionalitats que són prescindibles. Els dos detalls
que s’han decidit treure són de la pantalla del Fòrum, es prescindrà de la informació sobre
les tasques i els participants del tema. Aquesta informació és útil però no imprescindible per
aquesta funcionalitat, ja que les tasques se les poden repartir parlant en els comentaris tot i
que seria més caòtic. Tot i això s’espera desenvolupar-ho un cop s’acabi totes les altres
coses.
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5. Validació
Per tal de validar que el producte final és el que s’esperava s’han fet tests i diverses
reunions amb usuaris potencials de l’aplicació.
S’han fet tests per l’API per tots els endpoints per tal de validar que el seu comportament
era l’esperat. Per desenvolupar-los s’han utilitzat les classes proporcionades per Django
REST Framework que ajuden a fer els tests més fàcil i ràpidament.
Després de la reunió inicial amb el Casal dels Infants per identificar les problemàtiques i
pensar possibles solucions s’han fet dues reunions més, per tant en total m’he reunit tres
vegades amb diferent gent del casal.

Segona reunió amb el Casal dels Infants
La segona reunió es va fer a la meitat del desenvolupament quan el front-end de la pàgina
web i l’aplicació mòbil estaven bastant avançats. Aquesta reunió va servir perquè ells
poguessin fer-se una idea del que se’ls hi presentaria un cop finalitzat el projecte. Els
assistents de la reunió van ser dos educadors i una voluntària del casal. La resposta que vaig
rebre va ser molt positiva sobretot per part de la voluntària, però per part dels educadors
els hi va preocupar que la seva càrrega de feina augmentès ja que haurien d’utilitzar una
plataforma nova i desconeguda.
Durant aquesta segona reunió vaig aprofitar per intentar validar els requisits no funcionals
que havia especificat anteriorment, els hi vaig preguntar que què els hi semblava l’estil de la
pàgina i que l’utilitzessin lliurament durant uns minuts cada un. Després em van dir que
l’estil era millorable però que era fàcil d’entendre i de fer-la funcionar tot i que els hi havia
anat bé que jo els hi hagués explicat per sobre abans d’utilitzar-la.
Amb aquestes respostes vaig decidir prendre decisions, vaig contactar amb un company que
és dissenyador gràfic per a que em donés uns quants consells per millorar l’experiència
d’usuari i també vaig decidir que la pàgina inicial de la pàgina web fos un petit manual
d’usuari que expliqués breument les diferents funcionalitats i com utilitzar-la.

Tercera reunió amb el Casal dels Infants
La tercera reunió amb el Casal dels Infants es va fer cap al final del desenvolupament quan
ja estava quasi tot enllestit. A aquesta reunió van assistir la directora del casal i la directora
de voluntariat del casal, més endavant es van afegir els dos educadors que van assistir a la
segona reunió.
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Durant la primera part de la reunió vaig informar dels canvis que s’havien produït, les coses
que havia decidit treure per qüestions de temps i petits detalls que havien canviat respecte
el primer document que els hi vaig enviar amb els Mockups. La resposta que em van donar
va ser molt positiva i estaven molt contentes amb el resultat obtingut ja que veien que és
una eina que els hi aniria molt bé per millorar la comunicació. També em van agrair que
hagués sapigut identificar una problemàtica i els hi donés una solució vàlida.
A la segona part de la reunió es van afegir els dos educadors que van assistir a la reunió
anterior i van tornar a provar la pàgina. S’enrecordaven bastant de com utilitzar-la i em van
dir que els hi era fàcil d’utilitzar, també em van dir que l’estil havia millorat i que els hi
semblava més atractiva.
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6. Manual d’usuari
A continuació hi haurà un manual que ajudarà a l’usuari a entendre totes les funcionalitats
que es poden fer amb VoluntariApp. Aquest manual s’entregarà al Casal dels Infants perquè
el puguin tenir a mà i puguin veure com funciona tot.

6.1. Aplicació web
El manual de la pàgina web servirà perquè l’usuari entengui quines funcionalitats pot fer
amb la pàgina web VoluntariApp. Aquesta aplicació està pensada pels educadors.

Figura24: Pàgina principal de VoluntariApp web

A la figura anterior podem veure la pantalla d’inici de la pàgina web, en aquesta vista
l’usuari podrà veure definides les tres funcionalitats principals. S’explica què es pot fer a
cada pestanya de la pàgina i quina informació es visualitzarà.

Esdeveniments
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Figura25: Pantalla esdeveniments

A la pantalla d’Esdeveniments l’usuari pot veure una taula on estan llistades totes les
setmanes de cada trimestre, amb l’ajuda de les fletxes de la part superior pot moure’s entre
els trimestres. I amb les fletxes de la part inferior pot moure’s a través de les setmanes
d’aquell trimestre.

Figura26: Una setmana on totes les activitats estan valorades

A la figura anterior podem veure el que veuria un usuari en el cas de que totes les activitats
d’una setmana estiguin valorades. Com s’indica a la llegenda, es pot veure la valoració
mitjana de la setmana indicada amb estrelles i entre parèntesis el percentatge de tardes que
s’han valorat.
Si l’usuari cliqués el títol de la setmana visualitzaria la informació referent a aquella setmana
i les activitats que estaven programades, com es pot veure a la següent figura.
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Figura27: Pantalla amb la informació sobre una setmana

En aquesta pantalla l’usuari pot visualitzar tota la informació referent a les activitats que
estaven programades per aquella setmana. Per cada activitat l’usuari pot veure la descripció
de la tarda, que acostuma a ser un petit missatge encoratjador o una petita explicació de la
tarda, l’assistència que va haver-hi que és la llista de monitors que van assistir i la valoració
de la tarda.
En l’apartat de valoració es pot veure la valoració que van fer els infants sobre la tarda i
també els comentaris que van anotar els monitors durant el diari de sortida.
La zona senyalitzada amb el número 1 és per descarregar la fitxa associada a l’activitat, si
l’usuari clica el text Descarregar fitxa se li descarregarà automàticament el fitxer en format
PDF.
El botó senyalitzat amb el número 2 serveix per penjar una fitxa associada amb aquella
activitat, l’usuari podrà escollir el fitxer del seu ordinador i penjar-lo a VoluntariApp perquè
tots els altres usuaris el puguin descarregar.
A continuació podrem veure un cas en el que una activitat no està valorada.
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Figura28: Activitat sense valorar

A la figura anterior podem veure un exemple d’una activitat que encara no s’ha avaluat i no
s’ha pujat una fitxa. A la zona senyalitzada amb un 1 es pot veure el missatge que informa a
l’usuari de que encara no s’ha penjat la fitxa relacionada amb l’activitat.
El botó senyalitzat amb el número 2 és el que portarà a l’usuari a la pantalla per avaluar
l’activitat i passar llista dels assistents. A continuació podem veure com seria aquesta
pantalla.

Figura29: Pantalla per fer la valoració d’una activitat

A la figura anterior podem veure la pantalla que ajudarà a l’usuari a fer la valoració d’una
tarda. Aquesta valoració servirà per passar llista dels monitors i avaluar la tarda amb el que
han dit els infants i el que han dit els monitors durant el diari de sortida.
A la part esquerra de la vista podem veure la llista d’assistents que s’esperaven aquesta
tarda, l’usuari pot passar llista per confirmar qui va assistir. Per fer-ho ha de marcar si hi van
assistir o no amb l’ajuda de les capses que hi ha al costat de cada nom, un cop ha marcat
quins voluntaris van assistir ha de confirmar-ho clicant el botó Passar llista.
A la part dreta de la pantalla l’usuari pot guardar l’avaluació que s’ha fet d’aquella tarda. Per
fer-ho ha de marcar quina valoració s’ha fet de cada camp, i també pot escriure el que s’ha
comentat durant el diari de sortida. Un cop acabi de fer la valoració de la tarda pot clicar
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Avaluar. En el cas de que ja hagi passat llista i hagi fet l’avaluació, l’usuari podrà clicar el
botó Finalitzar que el portarà a la pantalla on pot veure tota la informació de la setmana
actualitzada.

Fòrum
Si l’usuari va a la pestanya Fòrum des del menú superior podrà visualitzar els diferents
temes relacionats amb el seu grup, com es pot veure a la imatge següent:

Figura30: Pàgina del Fòrum de VolunariApp Web

La zona marcada en vermell i amb el número 1 és on l’usuari pot escollir els filtres per
ordenar i filtrar. Pot ordenar els temes per data o per títol depenent de com ho prefereixi
però sempre es veuran primer els temes oberts i a continuació els temes tancats. També pot
escollir si vol veure els temes oberts, els tancats o els dos tipus.
Amb el botó que està marcat amb un 2 es pot anar al formulari per crear un nou tema del
fòrum que s’ensenyarà a continuació.
I per últim, la zona marcada amb el número 3 es pot veure un dels temes creats amb la
informació més rellevant. En el cas de que l’usuari cliqui el títol del tema, serà redireccionat
a la pàgina on pot veure tots els detalls del tema i els comentaris com es pot veure a
continuació.
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Figura31: Pàgina d’un dels temes del Fòrum

A la imatge anterior podem veure la pàgina amb un dels temes del fòrum, amb la informació
d’aquest a la part superior de la pantalla.
Amb el botó senyalitzat per la zona 1 podem tancar el tema, el que significa que no es
podran fer més comentaris però igualment es podrà consultar la informació.
A la zona senyalitzada amb el número 2 és on l’usuari pot publicar els comentaris, un cop
cliqui comentar el comentari sortirà a la part inferior ordenats per data de creació.
Amb el botó senyalitzat amb el 3 es pot eliminar el comentari, l’usuari només podrà eliminar
els comentaris que han sigut creats per ell/a.

Figura32: Pantalla de creació un tema del fòrum
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A la figura anterior podem veure el formulari de creació d’un tema del fòrum, per arribar-hi
l’usuari ha de clicar el botó Nou Tema que podem veure a la FiguraX. Un cop l’usuari ompli
tot el formulari i cliqui Crear, serà redireccionat a la pàgina del Fòrum on podrà veure el nou
tema creat. En el cas que l’usuari premi Cancel·lar, l’usuari serà redireccionat a la pàgina del
Fòrum i no es crearà un nou tema.

Centre interès

Figura33: Pantalla del centre d’interès

A la figura anterior podem veure la pantalla on l’usuari podrà visualitzar la informació
relacionada amb el centre d’interès. Per arribar-hi l’usuari ha d’utilitzar el menú superior.
Hi ha dues llistes, la primera és la llista d’objectius que s’intentaran assolir durant el curs.
Aquesta llista està paginada i es pot accedir a les següents pàgines, o anteriors si hi ha, amb
l’ajuda de les fletxes a la part inferior de la llista.
La segona llista és la programació del centre d’interès, el que s’ha planejat cada dia que es
farà per tal de que el centre d’interès progressi. Aquesta llista també està paginada com s’ha
explicat anteriorment.
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6.2. Aplicació mòbil
El manual de l’aplicació mòbil servirà perquè l’usuari entengui quines funcionalitats pot fer
amb l’aplicació VoluntariApp. Aquesta aplicació està pensada pels monitors del Casal dels
Infants.

Figura34: Pantalla inicial de VoluntariApp Mòbil
A la figura anterior podem veure la pantalla principal de l’aplicació VoluntariApp, l’usuari
pot visualitzar les activitats més properes a la data actual. A la part superior, de color verd
pot veure la propera activitat que es farà mentres que a la part inferior de color groc, pot
veure la última activitat que s’ha fet.
Si l’usuari clica la capsa superior, visualitza el següent:
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Figura35: Informació sobre una activitat propera
A la figura anterior podem veure la informació que podrà veure l’usuari sobre l’activitat que
es farà més properament. En aquest requadre podrà veure si hi assistirà i també en el cas
que ho desitgi podrà desapuntar-se i apuntar-se de l’activitat.

Figura36: Informació sobre una activitat anterior
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En el cas de que l’usuari cliqui l’activitat anterior, serà redireccionat a la pantalla
representada a la figura anterior. En aquesta pantalla podrà veure tota la informació
relacionada amb l’activitat (descripció, data, etc), la seva avaluació segons els infants i la que
van fer els monitors durant el diari de sortida.

Programació
Si l’usuari clica l’icone de programació del menú inferior és redireccionat a la pantalla on hi
ha tota la informació sobre les setmanes, com es pot veure a continuació.

F igura37: Pantalla programació
A la pestanya Programació l’usuari podrà veure la llista de setmanes d’aquell trimestre. Si
l’usuari clica en una de les setmanes, serà redireccionat a la pantalla on podrà veure tota la
informació per aquella setmana.
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Figura38: Pantalla setmana

L’usuari podrà veure la informació sobre una setmana en concret, l’usuari podrà veure totes
les activitats programades per aquella setmana i podrà marcar la seva assistència amb
l’ajuda dels botons de la part dreta.
Podrà clicar qualsevol activitat que ja estigui finalitzada i serà redireccionat a la pantalla on
podrà visualitzar tota la informació relacionada.

Centre d’interès
Amb l’ajuda del menú inferior l’usuari pot accedir a la pestanya de Centre d’Interès, on
podrà visualitzar tota la informació relacionada amb aquest.
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Figura39: Pantalla Centre Interès I

Figura40: Pantalla Centre Interès II

A la figura anterior podem veure el que veuria l’usuari si va a la pestanya Centre Interes. En
aquesta pantalla hi ha dos pestanyes, una per objectius i l’altra per l’explicació del centre
d’interès d’aquell curs.
A la pestanya d’objectius es llisten els objectius del centre d’interès, com es pot veure a la
FiguraX. M
 entres que a la pestanya d’Explicació es pot veure la llista de dies que estan
programats per fer cada petita activitat del centre d’interès (FiguraX) .

Fòrum
L’usuari pot anar a visitar el fòrum a través del menú inferior, si clica a la pestanya Fòrum
veurà la següent informació:
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Figura41: Pantalla Fòrum

A la figura anterior podem veure la informació que visualitzaria l’usuari si va a la pestanya
del fòrum, la informació i funcionalitats d’aquesta pantalla són molt similars a la pàgina
web.
A la part superior d’aquesta pantalla l’usuari pot modificar els filtres segons els seus
interessos. També hi ha un botó que redireccionarà a l’usuari al formulari de creació d’un
nou tema del fòrum (aquest formulari tindrà la mateixa informació que en el cas de l pàgina
web).
A la part principal de la pàgina hi haurà la llista de temes del fòrum on l’usuari podrà veure
el títol del tema, la data de creació i el seu estat (obert o tancat). Si clica en un dels temes,
serà redireccionat a la pàgina per visualitzar tota la informació d’aquest.
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Figura42: Pantalla d’un tema del fòrum
A la figura anterior l’usuari podrà visualitzar la informació relacionada amb un tema del
fòrum: el títol, la data de creació, el grup al que pertany, l’estat i la descripció. A la part
superior dreta hi ha un botó que permetrà tancar o obrir el tema segons els interessos de
l’usuari.
A la part inferior l’usuari podrà visualitzar els comentaris, on en podrà afegir utilitzant el
botó “+”. També podrà borrar aquells que hagin sigut escrits per ell/a utilitzant l’icone en
forma de paperera que hi ha a la dreta del comentari.

Perfil d’usuari
Des de quasi qualsevol pantalla l’usuari podrà accedir al seu perfil clicant l’icone d’usuari
que esta a la part superior dreta. A continuació hi ha la imatge del que veuria a la pantalla
del seu perfil, amb el seu nom, correu, grup al que pertany, centre i dies als que assisteix.
Tota aquesta informació serà la que s’introdueixi durant el registre a l’aplicació.
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Figura43: Pantalla del perfil d’usuari

78

7. Integració de coneixements
Gràcies al coneixement obtingut en assignatures anteriors he pogut aplicar coneixements
molt útils per aquest projecte. Les assignatures de les que he integrat més coneixement són
les descrites a continuació.
Bases de Dades (BD) i Disseny de Bases de Dades (DBD)
Durant aquestes dues assignatures vaig aprendre com dissenyar i com manipular una base
de dades. El coneixement après durant aquestes assignatures l’he pogut aplicar al fer el
disseny de la base de dades i a l’hora de implementar tots els models que la defineixen.
Introducció a l’Enginyeria del Software (IES) i Arquitectura del Software (AS)
Cursant aquestes dues assignatures vaig aprendre moltes coses sobre l’arquitectura d’un
bon software. Aquest coneixement l’he aplicat el millor possible per tal de fer un bon
disseny del backend.
Gestió de Projectes Software (GPS)
Durant aquesta assignatura vaig aprendre com funcionava la metodologia Agile i com eren
algunes de les seves cerimònies. També ens van ensenyar com estimar les històries d’usuari,
com organitzar cada sprint i com organitzar cada tasca.
Per tant durant la fase d’estimació de les tasques i planificació he aplicat tot el coneixement
après durant aquesta assignatura.
Enginyeria de Requisits (ER)
Cursant aquesta assignatura vaig fer un projecte en grup que consistia en intentar
solucionar una problemàtica en un sistema existent. Per solucionar-ho de la millor manera
possible havíem de fer un estudi de mercat i un estudi de les possibles solucions. I un cop
fèiem aquest estudi, presentàvem el nostre producte determinant els seus requisits i
objectius.
Gràcies a haver cursat aquesta assignatura, durant el projecte de VoluntariApp he pogut fer
una bona definició del context i de la problemàtica. També he pogut definir correctament la
solució proposada i argumentar-la, i he pogut definir els requisits funcionals i no funcionals.
Aplicacions i Serveis Web (ASW)
Cursant aquesta assignatura vam fer una API REST entre quatre persones i la vam
documentar amb swagger. També vam fer el frontend que es comunicava amb la API REST
desenvolupada anteriorment. Quan vaig cursar aquesta assignatura, era el primer cop que
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vaig desenvolupar una API REST, però el ser en equip només em vaig encarregar de parts i hi
ha moltes coses que no vaig aprendre en profunditat.
Així doncs, durant el projecte he aplicat tot el que vaig aprendre sobre com crear endpoints
en una API REST i també com fer una pàgina web en React.
Projecte d’Enginyeria del Software (PES)
Durant aquesta assignatura vaig estar amb un equip de 6 persones desenvolupant una
aplicació i una pàgina web. A més a més d’aprendre a fer una aplicació des de zero en equip,
durant l’assignatura vam aprendre la metodologia Agile i les cerimònies que aquesta
metodologia comporta: retrospectives, planning poker, r eunions amb el Product Owner, etc.
Amb aquest coneixement he pogut fer una estimació més acurada del temps que
necessitaria per cada tasca i he pogut organitzar les tasques molt millor.
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8. Planificació del projecte
8.1. Descripció de les tasques
8.1.1. Consideracions globals
La data d’inici d’aquest projecte va ser el 16 de setembre del 2019 i la data de finalització
s’espera que sigui el 13 de gener, ja que la defensa es farà en el període del 23 al 29 de
gener de 2020. Deixaré un marge de maniobra de 10 dies per últims retocs i revisions. Per
tant, el projecte durarà una mica menys de 4 mesos.
Com que el Treball de Fi de Grau són 18 crèdits i per cada crèdit es dediquen unes 30 hores,
la càrrega de treball suma un total de 540 hores. En conseqüència, s’haurà de treballar unes
4,5 hores diàries per tal d’assolir els objectius.
Prèviament a la descripció de les tasques i organitzar-les en el temps, cal tenir en compte
que es tracta d’un projecte que es desenvolupa seguint la metodologia Àgil. Això implica
que a l’hora de fer la planificació del projecte comptem amb històries d’usuari que han de
ser el màxim d’independents per poder paral·lelitzar el desenvolupament. Aquest projecte
compta amb una sola desenvolupadora, per tant totes les històries es desenvoluparan
seqüencialment tot i que es poguessin paral·lelitzar.

8.1.2. Tasques inicials
En aquesta primera fase es definirà el projecte de manera general, es farà la planificació i
l’anàlisi de requisits. Podem determinar 4 tasques que es faran dins aquesta fase:
1. Reunió amb el Casal dels Infants per determinar les necessitats: aquesta reunió és
molt necessària per entendre bé quins problemes es volen solucionar i quines serien
les millors solucions
2. Definició de l’abast i contextualització: definir l’abast i el context del projecte
3. Planificació temporal: determinar quantes hores es faran cada dia i quina és la
prioritat de cada tasca
4. Gestió econòmica i sostenibilitat: fer un estudi de sostenibilitat i econòmic sobre el
projecte per veure el pressupost del projecte i el seu impacte ambiental i social
5. Reunió amb el director del projecte Ernest Teniente
Aquesta primera fase té una duració de 4 setmanes.

8.1.3. Disseny
En aquesta segona fase es farà tot el disseny necessari per implementar el projecte així com
la documentació necessària relacionada amb l’anàlisi de funcionalitats i requisits. Es
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determinaran totes les històries d’usuari on es definirà les dependències entre aquestes,
l’estimació i importància de cada una.
A continuació, es farà un disseny de la interfície amb mockups, el model de base de dades
en UML, es decidirà quines eines s’utilitzaran per desenvolupar cada part del projecte i es
prepararà l’entorn de treball. Al finalitzar aquesta tasca, es farà una reunió amb l’Ernest
Teniente per analitzar si el projecte és suficientment complexe com a treball de fi de grau i
també es concertarà una altra reunió amb el Casal dels Infants per ensenyar quina seria la
idea.

8.1.4. Desenvolupament
Desenvolupament Front-End
El següent estadi es tracta del desenvolupament del Front-End, com vaig decidir la
metodologia que s’utilitzarà serà Agile. Per això, cada sprint durarà dues setmanes, i per
cada sprint es realitzaran unes històries d’usuari escollides prèviament segons la seva
importància. Per implementar cada història d’usuari es seguirà com a exemple els mockups
realitzats a la fase anterior.
Desenvolupament Back-End
La quarta fase es tracta del desenvolupament del Back-End. Igual que la fase anterior, cada
setmana representarà un sprint i per cada sprint es realitzaran unes històries d’usuari
escollides prèviament segons la seva importància. Per implementar cada història d’usuari
prèviament s’hauran de determinar quins end-points s’han de crear un cop tots estiguin
creats i testejats es considerarà que la història d’usuari està finalitzada amb èxit.
Aquesta quarta fase es superposa temporalment amb la fase anterior ja que són
complementàries.
Organització per sprints
Sprint 1
Durant el primer sprint es prepararà l’entorn necessari per desenvolupar en les tecnologies
escollides (veure apartat 11.Tecnologies) . Un cop l’entorn ja estigui preparat es
desenvoluparà el login i el registre tan per la part del Front-End com la de Back-End.
Sprint 2
Durant el segon sprint es començarà a implementar la funcionalitat i els models d’activitats.
Per tant, es prepararan els models de Course, Quarter i Week, i més endavant el model de
Event que estarà relacionat amb Week. Després d’això, es desenvoluparan els endpoints
necessaris per aconseguir les dades de les activitats segons setmana, i la informació de les
setmanes segons el trimestre.
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També es desenvoluparan les vistes per llistar les setmanes i les activitats de cada setmana.
Sprint 3
Es continuaran desenvolupant els endpoints i les vistes de l’aplicació mòbil necessàries per
emmagatzemar i llegir l’assistència dels usuaris a les activitats. A més a més, es faran els
endpoints i les vistes de l’aplicació mòbil per llistar les activitats anteriors a la data actual i
les posteriors a aquesta.
Sprint 4
Es desenvoluparan les vistes sobre les activitats per la pàgina web. Addicionalment es
desenvoluparan totes les vistes i endpoints relacionats amb el Centre d’Interès, tant per la
web com per l’aplicació mòbil.
Sprint 5
Es formularan les vistes i endpoints per la funcionalitat del Fòrum. Que es puguin crear nous
temes des de les dues aplicacions, llistar tots els temes, filtrar-los i ordenar-los. També ha de
ser possible crear tasques, modificar la llista de participants i crear comentaris.

8.1.5. Millora
La penúltima fase del projecte es farà a principis de gener. Aquesta fase consisteix en
testejar tota l’aplicació per buscar i solucionar possibles bugs. Es farà una reunió amb
l’Ernest Teniente per mantenir-lo informat i obtenir un feedback s obre la seva opinió sobre
l’estat del projecte.

8.1.6. Documentació
L’última fase és la de documentació que consisteix en recollir tota la documentació
generada durant la realització del projecte i es completarà allò que sigui necessari. En
aquesta última fase també es prepararà la defensa del projecte. Durant aquesta fase es
faran reunions de seguiment amb l’Ernest per enllestir tota la documentació de la millor
manera possible i preparar la defensa satisfactòriament.
Addicionalment, es preparà un manual d’usuari i aquest és el que s’utilitzarà per introduir
als educadors a la plataforma VoluntariApp.

8.1.7. Recursos
Recursos humans
El projecte el realitzarà una sola persona, l’Elena Izquierdo, que adoptarà el rol de cap de
projecte, analista, disseyadora i desenvolupadora. L’Elena dedicarà unes 4,5 hores al dia al
llarg de quatre mesos per tal de poder realitzar el projecte satisfactòriament.
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Recursos materials
Per a la realització d’aquest projecte es necessiten tres dispositius. Un ordinador per poder
programar la web i l’aplicació i poder testejar la web. L’ordinador que s’utilitzarà serà un
Lenovo Ideapad 330 Intel Core i7-8750H/16GB/1TB+256 SSD/GTX 1050/15.6. També
s’utilitzaran dos telèfons mòbils per poder provar l’aplicació mòbil, per una banda un Xiaomi
Redmi Note 7 i un iPhone 6s. Necessitarem dos models de telèfons per tal de provar
l’aplicació amb els dos sistemes operatius ja que serà una aplicació multiplataforma.
Per altra banda, també s’utilitzarà software per tal de desenvolupar l’aplicació i la web.
WebStorm que serà el programa per desenvolupar el front-end del projecte, PyCharm que
s’utilitzarà per desenvolupar l’API del projecte, Postman programa que ens permetrà
testejar l’API, Heroku s ’utilitzarà per fer el deploy de l’API, Github serà la plataforma
utilitzada per gestionar les versions del projecte i MarvelApp serà la plataforma que
s’utilitzarà per realitzar els mockups.

8.2. Estimacions
A la taula següent es determinen el temps estimat en hores per cada tasca així com les
dependències de cada una, aquesta informació ens permetrà muntar el gràfic de Gantt.
Tasca

Estimació en
hores

Dependències

49.5

-

1.1.Reunió amb el Casal dels Infants

2

-

1.2.Definició abast i contextualització

23

1.1

1.3.Planificació temporal

6

1.2

1.4.Gestió econòmica i sostenibilitat

10

1.3

1.5.Entrega final GEP

8

1.4

1.Tasques inicials

1.6.Reunió Ernest Teniente

0,5

2.Disseny

87.5

-

40

-

2.1.Anàlisi requisits i funcionalitats
2.2.Determinar històries d’usuari

19.5

2.1

2.3.Estimar històries d’usuari

15

2.2

2.4.Disseny interfície (Mockups)

5

2.2
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2.5.Disseny base de dades (UML)

6

2.4

2.6.Decidir eines de treball

1.5

2.7.Reunió Ernest Teniente

0.5

3.Desenvolupament Front-End

190

-

4.Desenvolupament Back-End

130

-

5.Millora

50

-

5.1.Millora

49

5.2.Reunió Ernest Teniente

1

6.Documentació

33

-

6.1.Completar documentació

6

-

6.2.Manual d’usuari

6

5

6.3.Preparar defensa

18

6.1

6.4.Reunions Ernest Teniente

3

Total

-

540
Taula1: Taula de tasques amb estimacions de temps
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8.3. Diagrama de Gantt

Figura44: Diagrama de Gantt realitzat amb Team Gantt [ 18]
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8.4. Pressupost
8.4.1. Identificació dels costos
Recursos humans
Per tal de calcular el cost dels recursos humans necessitem saber quin rol farà cada tasca, ja
que cada rol té un sou. D’aquesta manera sabent el número de hores necessàries per cada
tasca es podrà calcular el preu total.
A continuació es defineixen els sous de cada rol1:
● La cap de projecte cobrarà 28€/hora
● L’analista cobrarà 25€/hora
● La dissenyadora cobrarà 20€/hora
● La desenvolupadora cobrarà 18€/hora
Sabent el sou de cada rol ja tenim la informació necessària per calcular el preu total dels
recursos humans, ho podem comprovar a la figura següent Taula2.
Tasca

Estimació en
hores

Rol

Preu
(€)

1.Tasques inicials

49.5

-

-

1.1.Reunió amb el Casal dels Infants

2,5

Cap de projecte

70

1.2.Definició abast i contextualització

23

Cap de projecte

644

1.3.Planificació temporal

6

Cap de projecte

168

1.4.Gestió econòmica i sostenibilitat

10

Cap de projecte

280

1.5.Entrega final GEP

8

Cap de projecte

224

87.5

-

-

2.1.Anàlisi requisits i funcionalitats

40

Analista

1000

2.2.Determinar històries d’usuari

20

Analista

500

2.3.Estimar històries d’usuari

15

Analista

375

2.4.Disseny interfície (Mockups)

5

Dissenyadora

100

2.5.Disseny base de dades (UML)

6

Dissenyadora

120

2.Disseny

1

Informació extreta del director general d’una consultoria, aquesta informació es va utilitzar per l’assignatura
Gestió de Projectes Software
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2.6.Decidir eines de treball

1.5

Dissenyadora

30

3.Desenvolupament Front-End

190

Desenvolupadora

3420

4.Desenvolupament Back-End

130

Desenvolupadora

2340

5.Millora

50

Desenvolupadora

900

6.Documentació

33

-

-

6.1.Completar documentació

7

Cap de projecte

196

6.2.Manual d’usuari

6

Desenvolupadora

108

6.3.Preparar defensa

20

Desenvolupadora

360

Total

540

-

10835

Taula2: Cost recursos humans

Recursos hardware
En aquest segon apartat de la identificació dels costos parlarem dels recursos hardware. En
el cas d’aquest projecte es tractarà d’un ordinador per desenvolupar el codi i per provar la
web, un telèfon mòbil amb sistema operatiu Android i un altre amb sistema operatiu IOS ja
que l’aplicació mòbil serà multiplataforma. En la Taula3 e s pot veure el cost de cada
dispositiu i el cost total amb l’amortització calculada. L’amortització dels dispositius es
calcula seguint la següent fórmula:
Cost de l´equip € / (4 anys vida útil * 220 dies feiners/any * X hores dedicació/dia) i tot
plegat * X hores dedicació TFG
Recurs

Preu

Preu amb amortització

Ordinador Lenovo Ideapad 330 Intel Core 999€
i7-8750H/16GB/1TB+256 SSD/GTX 1050/15.6
[19]

77€

Redmi Note 7 [20]

174€

13,34€

iPhone 6s [21]

159€

12,19€

Total

1332€

102,54€

Taula3: Desgloç dels costos materials
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Recursos software
Per programar la API s’utilitzarà la IDE PyCharm, per desenvolupar la web i l’aplicació mòbil
s’utilitzarà la IDE WebStorm. Tots aquests programes són gratuïts així que no s’han de tenir
en compte pels costos econòmics.
Contingències
Com que el risc principal que tenim és que amb el temps estimat no sigui possible
aconseguir totes les funcionalitats plantejades a l’inici, podem estimar que si la planificació
inicial no es compleix necessitarem unes 50 hores més de desenvolupament. Això significa
que necessitarem 900€ més (50 hores x 18€ l’hora). Hi ha una probabilitat del 40% de que
no es compleixi la planificació esperada i, per tant, que haguem de necessitar aquest temps,
és a dir, que haurem de pressupostar 360€ (900x0,4).
Un altre risc és que el disseny de l’aplicació no agradi al Casal dels Infants el que suposaria
canviar el disseny. Podem estimar que les hores que necessitaríem en aquest cas serien 30
hores, que serien uns 600€ (30 hores x 20€ l’hora). Hi ha una probabilitat del 10% de que el
disseny no agradi, ja que quan es facin els mockups es rebrà un feedback per part del casal
per veure què en pensen i es seguiran els mockups per desenvolupar l’aplicació. Per tant, el
pressupost és de 60€ (600x0,1).
Vist això, el cost total per contingències és de 420€.
Cost total del projecte

Cost
Recursos humans

10835€

Recursos hardware

102,54€

Recursos software

0€

Contingències
Total

420€
11367,54€

Taula4: Resum del cost total del projecte

En el cas de que no es produeixin cap dels imprevistos i contingències descrits anteriorment,
el pressupost de 420€ destinat a això es donaran al projecte del Casal dels Infants per
col·laborar amb ells econòmicament i ajudar-los en l’acció social que promouen.
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8.4.2. Control de gestió
Com que una de les desviacions més freqüents en els projectes informàtics acostuma a ser
la durada, s’ha d’intentar portar un registre per fer una bona gestió del temps. Per tal de fer
aquesta gestió de manera satisfactòria, seguiré la metodologia que es segueix a
l’assignatura de PES (Projecte d’Enginyeria del Software). Del que es tracta és que cada
vegada que es finalitza una tasca s’anota el número de hores reals que s’han destinat. Amb
aquesta informació cada vegada que s’acaba una iteració es pot veure si s’han destinat les
hores que s’havien previst o si hi hagut una desviació.
En el cas de que hi hagin desviacions, s’ha d’estudiar la causa d’aquesta i estimar una altra
vegada les altres tasques intentant corregir l’error per tal de poder acabar totes les
funcionalitats a temps.
Per tal de portar un bon control és adient tenir una bona Definition of Done que consisteix
en un check list que s’ha de verificar al finalitzar una història d’usuari i una iteració. Si es
verifiquen tots els punts de la llista satisfactòriament, podem considerar que la història o
iteració s’ha realitzat i podem avancar. En el cas contrari, si per exemple no s’han aconseguit
totes les històries que es pensaven en una iteració totes aquelles que no s’hagin complert
s’hauran de fer a la següent iteració.

8.5. Informe de sostenibilitat
8.5.1. Dimensió econòmica
Pel que fa a la dimensió econòmica, el cost total del projecte serà de 13250,5€ com s’ha
calculat i explicat a l’apartat anterior 1.1.Identificació dels costos.
Pel que fa a la vida útil del projecte, ja es va estudiar l’estat de l’art i no hi ha cap aplicació
que faci exactament el que farà VoluntariApp. Pel Casal dels Infants no suposarà una millora
econòmica directament ja que serà una millora de la gestió del temps i no guanyen diners a
través del projecte en sí. Tot i així, sí que suposarà una millora a nivell de gestió i
comunicació, cosa que facilitarà la feina als treballadors del casal els quals treballaran més a
gust. Això a la llarga, sí que suposa una millora econòmica per l’entitat, ja que s’evitaran
frustracions per part dels treballadors.

8.5.2. Dimensió ambiental
El projecte de VoluntariApp es desenvoluparà a casa de la desenvolupadora, el consum
d’electricitat no cal tenir-lo en compte perquè es consumiria igual fent projectes personals.
A més a més, no es generaran residus ja que tot el projecte es farà de manera digital. Pel
que fa als dispositiu usats durant el projecte ja són de la desenvolupadora i s’utilitzen per la
seva vida personal per tant no es compraran dispositius exclusivament pel projecte.
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8.5.3. Dimensió social
Aquest projecte a nivell personal m’aportarà molt. Des que vaig començar a participar com
a voluntària al Casal dels Infants m’he sentit molt realitzada i quan vaig veure que ja no hi
podia anar més (per qüestions laborals) va ser molt dur. Per aquest motiu, vaig decidir
dedicar el meu Treball de Fi de Grau al Casal dels Infants, per intentar tornar una petita part
del que m’ha aportat l’entitat durant els últims dos anys. Per tant, a nivell personal si
aconsegueixo una aplicació que utilitzin gratament serà tot un èxit.
Com ja s’ha dit amb anterioritat no existeix cap aplicació que faci exactament el que pretén
fer VoluntariApp. A més a més, aquest projecte té una implicació social directa ja que si
millora el funcionament del Casal dels Infants, milloraran també els resultats pels infants i
famílies assistents. Si VoluntariApp aconsegueix estalviar temps als educadors i monitors del
casal, aquests podran pensar activitats més complexes que ajudin a assolir els objectius
satisfactòriament.
Durant la meva experiència al Casal dels Infants vaig sentir la necessitat de canviar la
manera de comunicació per tal de que no fos tan caòtica. També vaig trobar a faltar poder
involucrar-me més en el projecte sense la necessitat d’estar present físicament més d’una
tarda a la setmana. Durant el temps que he participat en el projecte, he pogut parlar amb
altres monitores i també senten la necessitat de tenir la informació més a mà i que sigui més
fàcil comunicar-se amb els educadors. En definitiva, existeix una necessitat real per la qual
s’ha de desenvolupar aquest projecte.
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9. Conclusions
En aquest apartat es fa un sumari del projecte, recapitulant els objectius inicials, fent una
valoració de l’impacte d’aquest projecte no només a nivell global sinó també a nivell
personal i reflexionant sobre el mateix mitjançant unes conclusions finals.

9.1. Assoliment dels objectius
Els objectius marcats a l’inici del projecte han sigut els següents:
● Disposar d’una eina informàtica per a l’intercanvi d’informació entre educadors i els
monitors del Centre Obert del Casal dels Infants.
● Millorar la comunicació entre educadors i monitors del casal
● Ampliar el temps dedicat a l’inici de la tarda
● Possibilitar, als monitors que vulguin, incrementar la seva involucració en tasques del
casal sense la necessitat d’estar-hi presencialment.
Ara que ja s’ha finalitzat el projecte podem dir que el primer objectiu s’ha complert ja que
s’ha pogut entregar i validar una aplicació mòbil i una pàgina web que tenen les
funcionalitats definides per ajudar amb la comunicació.
Els altres tres objectius no es podran dir si s’han assolit al 100% fins que l’aplicació no estigui
en funcionament. Tot i això després de les validacions fetes i després de la resposta rebuda
per part del Casal dels Infants podríem dir que també s’han assolit amb èxit.

9.2. Contribucions
Aquest treball ha estat una contribuició pels educadors, voluntaris i infants del casal ja que
és una eina que els ajudarà a millorar el funcionament del projecte. Per aquesta raó també
és una contribuició a la societat ja que es tracta d’una eina de caràcter social i per una
entitat que col·labora a millorar la societat.
Per altra banda en aquest projecte hi hagut diversos contribuidors, el principal contribuidor
de VoluntariApp ha estat el Casal dels Infants, el qual sempre ha estat obert a respondre
preguntes, concertar reunions i seguir el progrés del projecte. Un altre contribuidor ha estat
el director del projecte, Ernest Teniente, que també ha estat obert a consultes, reunions i a
resoldre dubtes que tenia la desenvolupadora.
Altres contribuidors han estat companys meus de la carrera que m’han ajudat amb alguns
dubtes que m’anaven sorgint durant el desenvolupament del treball. Aquests companys
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tenien més experiència que jo en alguns àmbits i m’han ajudat molt en alguns moments.
També en l’etapa de disseny em va ajudar un amic que és dissenyador gràfic per intentar
millorar l’estil de la pàgina per tal de que fos més usable i atractiva per l’usuari.

9.3. Propers passos
Durant la última reunió amb el Casal dels Infants vam parlar sobre els següents passos que
seguiríem un cop el projecte estigués entregat, a continuació es llisten:
● Acabar de programar que sigui possible descarregar els fitxers de les activitats des de
l’aplicació mòbil.
● Parlar amb el tècnic encarregat de la secció d’informàtica del Casal dels Infants per
poder posar VoluntariApp a un dels seus servidors.
● Escollir un grup del casal prou estable per introduir una nova tecnologia.
● Fer una formació a aquest grup sobre el funcionament de VoluntariApp i que
comencin a utilitzar l’aplicació.
● Començar a utilitzar l’aplicació.
● Afegir als altres grups i centres incrementalment. Mentres s’implementen millores a
les funcionalitats existents.
Tots aquests propers passos implicaran un cost temporal, s’estima que es necessitaran entre
9 i 12 mesos per conseguir-ho. Ja que durant l’estiu no es fa el casal en aquest format i no
faran ús de l’aplicació. A més a més es necessitarà un o varis desenvolupadors per
implementar les millores o fer el manteniment de l’aplicatiu. Jo em faré càrrec de fer-ho,
però m’agradaria trobar més gent interessada perquè tot el procés vagi més ràpid.

9.4. Valoració personal
Després d’aquests mesos treballant en aquest projecte puc concloure dient que he après
molt, sobretot sobre backend que era on tenia menys experiència. Estic molt contenta
d’haver pogut identificar una problemàtica i haver entès el punt de vista del Casal dels
Infants respecte aquesta problemàtica. També em sento molt satisfeta d’haver sigut capaç
d’implementar un projecte d’aquest abast jo sola, ja que ha estat tot un repte desenvolupar
tres mòduls que es comuniquen entre ells.
A l’inici d’aquest projecte volia que el casal utilitzés la plataforma però sabia que potser no
seria possible perquè canviar la manera de treballar d’una entitat mai és fàcil. Però a mesura
que he anat fent les reunions he vist que realment teníen moltes ganes d’utilitzar una eina
com VoluntariApp i això em va fer sentir molt realitzada i motivada per seguir treballant.
A més a més, m’agradaria afegir que a nivell personal ha sigut molt gratificant poder
implementar una plataforma per ells, ja que crec que realitzen una gran labor. Estic molt
contenta d’haver col·laborat durant dos anys i ara que ja no puc assistir més, m’agrada
poder aportar el meu gra de sorra.
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Glossari
Centre d’interès: El centre d’interès és un mètode molt utilitzat en l’educació infantil i
primària. És una manera de transmetre coneixement sense que sigui per mitjà
d’assignatures ni lliçons. La duració d’un centre d’interès és àmplia i variada i la temàtica
també pot ser diversa. Els mestres escullen el centre d’interès segons les necessitats del
grup i els objectius que es vulguin assolir, monten un escenari on els infants puguin
participar i aprendre d’una manera més interactiva i a mesura que aprenen el centre
d’interès va avançant.
Entitat: Una entitat és un organisme social format per diversos membres que desenvolupa
una funció associativa que justifica la seva formació. Pot ser un col·lectiu de socis individuals
o un grup d’empreses o associacions diverses que s’uneixen. La idea és unir diferents
persones per respondre millor als seus objectius i defensar més eficaçment els seus
interessos.
Educadors: Els educadors són els coordinadors de cada grup, la seva funció és la de decidir
els objectius que es volen assolir, les activitats que es faran per assolir-los i també
comunicar-se amb les famílies periòdicament.
Framework: En el món de la programació un framework és un conjunt estandaritzat de
conceptes, pràctiques i criteris per enfocar un tipus de problemàtica particular que serveix
com referència per afrontar i resoldre nous problemes similars.
Frontend: Frontend és la part de l’aplicació que interactua amb els usuaris, també es diu
que és la banda del client.
Backend: Backend és la part que es connecta amb la base de dades i el servidor que utilitza
la web, per això diem que el backend corre a la banda del servidor.
API REST: Una API es pot considerar REST si la seva arquitectura s’ajusta a certes normes o
restriccions.
Planning poker: Pràctica que es fa en la metodologia Agile amb la intenció d’estimar les
històries d’usuari. Cada membre de l’equip té un seguit de cartes que cada una té un
número de Fibonacci, i per cada història cada membre de l’equip ensenya la carta que
representa l’estimació que ell li donaria. D’aquesta manera tothom dona la seva opinió i fins
que no s’arriba a un acord no es determina l’estimació de la història.
Deploy: El deployment d’un programa és el muntatge o transformació des de la seva forma
empaquetada a un estat operatiu de treball.
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Criteris d’acceptació: són les condicions que un producte software ha de complir per tal de
ser acceptat per l’usuari, el client o un altre sistema. Són únics per cada història d’usuari i
defineixen el comportament des del punt de vista de l’experiència d’usuari.
Push(GitHub): git push és un comandament que s’utilitza per actualitzar el repositori remot
amb els teus canvis locals. És la manera per transferir els commits des del teu repositori
local al repositori remot.
Script: programa que normalment s’utilitza per automatitzar comandes.
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