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Resum 
La distròfia muscular de Duchenne és una malaltia neurodegenerativa que provoca 

una pèrdua de força muscular. Actualment no té cura, però està comprovat que 

l’exercici físic alenteix l’aparició dels seus símptomes i millora la qualitat de vida de 

qui la pateix. Aquest treball s'emmarca dins del projecte MOVit Game, un projecte 

en grup dirigit pel CREB i que compta amb la col·laboració de l'Hospital Sant Joan de 

Déu, Duchenne Parent Project Espanya i l'Institut de Robòtica i Informàtica 
Industrial. 

El projecte MOVit Game consisteix en el desenvolupament d'un joc connectat a la 

cadira de rodes MOVit desenvolupada en un projecte anterior i que es caracteritza 

per funcionar exercitant els músculs de la part superior del cos. El joc va dirigit a 

usuaris entre 12 a 16 anys amb distròfia muscular de Duchenne que, per culpa de la 

pèrdua de força muscular que provoca la malaltia, han de començar a utilitzar una 

cadira de rodes en el seu dia a dia. Està comprovat que el sedentarisme en les 

persones amb problemes de mobilitat comporta complicacions a la salut. Amb 

aquest joc es vol motivar a aquests usuaris a realitzar exercici físic, provocant una 

reducció dels efectes del sedentarisme i un alentiment dels efectes de la malaltia de 

Duchenne. 

MOVit Game és un joc de pistes desenvolupat sobre una arquitectura client-servidor. 

El client és una aplicació mòbil que l’usuari utilitza per identificar-se i jugar. El 

servidor rep la identitat i activitat física de l’usuari i envia al client tota la informació 

necessària per començar una partida.  

S’ha aconseguit crear una prova de concepte del projecte i valorar-la amb usuaris 

que no tenen problemes de mobilitat. Aquesta prova inclou l’app MOVit Game per a 

mòbils Android, un emulador integrat a l’app que simula els moviments que 

s’efectuarien amb la cadira MOVit, objectes intel·ligents externs i un servidor. Tots 

aquests components es troben interconnectats entre si. 

El TFG aporta dues contribucions al projecte: la participació en el disseny del joc 

(objectius, funcionament, regles del joc i arquitectura del sistema) i el disseny i 

implementació de l'aplicació servidor, la base de dades, la comunicació amb 

l'aplicació client i la pàgina web.  
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1 Introducció 
1.1 Presentació 

Les malalties minoritàries són aquelles que afecten a un número molt reduït de la 

població. S’han descrit un total de 7000 malalties d’aquest tipus, les quals afecten de 

forma individual menys d’un 0,05% de la població. La gran majoria d’elles (80%) 

són de caràcter genètic [1].  

Es calcula que a Espanya hi ha un total de 3 milions d’afectats, els quals formen part 

dels 24 a 36 milions d’habitants d’Europa que pateixen aquestes malalties. 

Dins d’aquestes malalties es troben malalties neuromusculars com l’atrofia 
muscular espinal i la distròfia muscular de Duchenne.  

La distròfia muscular de Duchenne (DMD) afecta 1 de cada 5000 infants del món i 

es caracteritza per una pèrdua progressiva de les funcions musculars. Aquesta 

malaltia provoca que els afectats hagin d’anar en cadira de rodes a partir dels 12 

anys i tinguin una escassa esperança de vida de 30 anys [2]. 

Els tractaments per la DMD es centren principalment en el retràs dels seus 

símptomes i millora de la seva qualitat de vida. Es recomanen fer teràpies de 

rehabilitació continues on els pacients exerciten els músculs del cos, sobretot en 

aquells músculs que es troben més afectats [3][4]. 

Aquest TFG s’emmarca dins del projecte MOVit, projecte en el qual col·laboren el 

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC), l'Hospital Sant Joan de Déu, Duchenne Parent Project Espanya i 
l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC). 

El projecte MOVit vol fomentar l’exercici físic a gent amb distròfia muscular de 

Duchenne amb dificultats de moviment que els impedeix portar una cadira de rodes 

manual. El projecte es centra en el disseny i desenvolupament de la cadira MOVit, la 

qual es presenta com una alternativa a la cadira elèctrica tradicional per als afectats 

amb DMD. Es caracteritza per substituir el joystic que utilitza la cadira de rodes 

elèctrica per dos suports mòbils pels braços. El moviment cíclic d’aquests suports 

són els que accionen el moviment de la cadira. El seu objectiu és reduir el 

sedentarisme i promoure un entrenament físic prolongat, el qual pot ajudar a 

mantenir el seu estat físic. 

Integrat en aquesta cadira, es troba el projecte global en el qual es treballa en aquest 

TFG, MOVit Game. MOVit Game es presenta com un joc que motiva als infants amb 

DMD a utilitzar la cadira MOVit i així exercir-se físicament. Dins d’aquest projecte 

s’ha desenvolupat un sistema client servidor on el client és una aplicació Android i 

el servidor té una doble funció, la de comunicar-se amb l’aplicació client i la de 

presentar la informació obtinguda amb aquest joc a través d’una pàgina web.  

Joan Lobo Prat, investigador principal del projecte MOVit i enginyer del grup ABLE 

Human Motion, juntament amb Josep Maria Font-Llagunes, director del laboratori 
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BIOMEC de la UPC, i Daniela Tost, cap de la divisió d'Informàtica Gràfica del CREB, 

són els coordinadors del projecte MOVit Game.  

1.2 Objectius 

L’objectiu principal d’aquest TFG és contribuir al disseny del sistema MOVit i 

construir, implementar i valorar la usabilitat del sistema client-servidor. 

Aquest objectiu principal es pot desglossar en els següents objectius específics: 

- Contribuir en el disseny de l’arquitectura del sistema MOVit Game. 

- Especificar el model de requeriments de la pàgina web del projecte. 

- Especificar el model de requeriments del servei de comunicació servidor-

client. 

- Dissenyar i implementar la base de dades encarregada d’emmagatzemar tota 

la informació necessària per al correcte funcionament del sistema i que 

faciliti un estudi posterior amb aquestes dades. 

- Dissenyar i implementar la pàgina web de MOVit Game. 

- Implementar un sistema de comunicacions client-servidor. 

Cal destacar que aquest projecte s’ha realitzat en grup. Els membres d’aquest són els 

següents: 

- Janet van der Graaf, una estudiant de 4t curs d'Enginyeria Biomèdica que 

està realitzant, com l’autor, el TFG amb aquest projecte.  

- Oriol Alís, un investigador del CREB recentment titulat en Enginyeria 

Aeronàutica. 

- L’autor, Aleix Ricou Pujal, estudiant de 4t curs del Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials. 

Com es mostra en la divisió de tasques de la Taula 1.1, la tasca principal de l’autor 

va ser la creació, implementació i valoració del servidor i de totes les parts que el 

constitueixen. 

Taula 1.1: Divisió de tasques de l'equip MOVit Game 

Part del 
projecte 

Descripció de responsabilitats Encarregat/s 

App 
Desenvolupament de l’app 

Connexió del servidor amb l’app 
Connexió de l’app amb l’emulador 

Janet Van der 
Graaf 

Objectes 
externs: cadira 
MOVit i codis 

QR 

Generació de codis QR 
Lector de codis QR 

Anàlisis de la informació obtinguda 
Oriol Alís 

Emulador 
Desenvolupament de l’algoritme 
Adquisició i estudi de les dades 

obtingudes per sensors 

Oriol Alís i Janet 
van der Graaf 
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1.3 Abast  

L'abast del projecte és el disseny del joc i la realització d'una prova de concepte 

integrant els diferents components: servidor, aplicació client, objectes intel·ligents 
externs i cadira MOVit. 

Queda fora de l’abast del projecte l’avaluació de la prova de concepte amb pacients 

de DMD i, conseqüentment, la valoració de la utilitat i satisfacció d’aquest. 

L’avaluació es farà, com s’explicarà amb més detall a l’apartat 5, amb un grup de 

persones d’edats variades sense problemes de mobilitat per així avaluar la usabilitat 
de la prova de concepte.  

En aquest TFG només es veuran en detall aquelles parts del projecte on l’autor ha 
treballat de forma directa.   

Servidor 

Desenvolupament del servidor 
Creació i manteniment de la base de 

dades 
Connexió del servidor amb l’app 

Creació de la pàgina web MOVit Game 

Aleix Ricou Pujal 

Concepte i 
narrativa 

Disseny del concepte del projecte 
Disseny de l’arquitectura del sistema 

Oriol Alís 
Janet van der 

Graaf 
Aleix Ricou Pujal 
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2 Antecedents 
2.1 Distròfia muscular de Duchenne 

La distròfia muscular de Duchene és una malaltia genètica, crònica i minoritària 

caracteritzada per una debilitat muscular aparent en els infants que va empitjorant 
de forma progressiva.  

2.1.1 Origen 
Aquesta malaltia s’origina per una falta de distrofina, una proteïna fonamental pel 

manteniment de la fibra muscular. La fibra muscular es necrosa i no és capaç de 

regenerar-se suficientment ràpid, cosa que provoca que es substitueixi per teixit 

fibroadipós.  

Si es produeix distrofina en menor quantitat i de forma més lenta, però és 

mínimament funcional, la malaltia canvia i s’anomena distròfia muscular de Becker 

(DMB). Les afectacions d’aquesta variant són menys agressives i més lentes en 
aparèixer. 

A part de la DMD i la DMB, es troben altres afectacions compreses entre aquestes 

dues malalties també causades per una falta de distrofina. Aquestes es denominen 

afectacions intermèdies de DMD. 

La DMD es troba lligada al cromosoma X, cosa que implica que aquesta malaltia es 

manifesta en major proporció en els nois. Només un 10% de les portadores d’aquest 

gen són simptomàtiques. Es diagnostica quan els infants tenen entre 4 i 5 anys, els 
quals segurament porten 2 o més anys mostrant els símptomes [5]. 

2.1.2 Afectacions de la malaltia 
La malaltia provoca diverses afectacions que empitjoren en el temps. Aquestes són 

les següents: 

- Afectació motora: Es pot observar en els primers 3 anys de vida. Comença 
amb dificultats per caminar que empitjoren amb el temps. Entre els 9,5 i els 
13 anys, els afectats perden la capacitat de caminar i han de començar a 
utilitzar cadires de rodes. Aquestes últimes dades varien depenent del nivell 
de DMD tinguin, per exemple els pacients de DMB han de començar a portar 
cadires de rodes als 16 anys. 

- Afectació respiratòria: Evoluciona amb el pas de la malaltia i és la principal 
causa de mort de la DMD. 

- Afectació cardíaca: La incidència d’aquesta afectació augmenta amb l’edat 
fins als 18 anys. La falta de mobilitat dels afectats provoca, en moltes 
ocasions, miocardiopaties lleus. El 20% dels casos de DMD moren per 
afectacions cardíaques. 

- Afectació osteoarticular: En els músculs menys mobilitzats comencen a 
aparèixer contractures i retraccions en les articulacions. Hi ha una alta 
probabilitat que els afectats amb DMD tinguin també osteoporosis causada 
per la mobilitat reduïda. 
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- Afectació cognitiva: El coeficient intel·lectual dels pacients es troba 
normalment per sota de la mitja. Afecta en major mesura a la intel·ligència 
verbal. 

2.1.3 Tractament 
El tractament de la DMD es caracteritza per ser multidisciplinari. L’objectiu es poder 
ajudar als pacients en tots els àmbits que es poden veure afectats o que es poden 
reforçar per tal de retardar els efectes. Amb un tractament precoç i especialitat es 
pot allargar l’esperança de vida dels pacients fins als 30 o 40 anys.  

L’únic tractament farmacològic és el subministrament de corticoides, els quals 
poden alentir la debilitat provocada per la DMD. Tot i ser bastant nou, el tractament 
es troba recolzat en un gran nombre d’investigacions científiques. 

Entre els altres tractaments que s’utilitzen també es troben la fisioteràpia i l’exercici 

físic dels pacients. S’utilitzen per retardar o evitar algunes de les afectacions 
descrites en l’apartat anterior. 

2.2 Cadira MOVit 
2.2.1 Problema i objectius 
Com s’ha vist en l’apartat 2.1, en el moment que els afectats amb DMD arriben als 

12-13 anys d’edat, la distròfia dels músculs de la part inferior del cos els obliga a 

utilitzar una cadira de rodes. Per culpa de la pèrdua de força en el tronc superior 

tampoc poden utilitzar una cadira de rodes manual. Això provoca que hagin d’optar 
a utilitzar una cadira elèctrica.  

Les cadires elèctriques es caracteritzen pel fet de ser molt fàcils de portar i per no 

necessitar cap mena d’ esforç físic per moure’s. L’usuari pot controlar el moviment i 

diversos nivells de velocitat amb un joystick i botons que es troben al final d’un dels 

recolzabraços de la cadira. El problema principal d’aquesta cadira és el seu caràcter 

sedentari, el qual pot conduir a complicacions en la salut de l’usuari com patologies 

cardíaques, contractures o osteoporosis entre altres. 

En identificar aquest problema, es va decidir crear la cadira MOVit. Aquesta cadira 

té l’objectiu d’augmentar la quantitat d’exercici físic que realitza una persona amb 

mobilitat reduïda. Per aconseguir-ho implementa activitat física en el dia a dia de 

l’usuari relacionant el moviment dels seus braços amb el moviment de la cadira. 

2.2.2 Característiques de la cadira 
La principal característica diferenciadora de la cadira MOVit amb la resta de cadires 

de rodes és el mecanisme que acciona el moviment. Aquesta cadira substitueix el 

joystic que utilitza la cadira de rodes elèctrica per dos suports personalitzats mòbils 

pels braços situats als laterals. Aquests suports transmeten els moviments cíclics 

que fa l’usuari amb els braços i, el software i controlador de la cadira els interpreta 

per determinar la direcció i velocitat del moviment de la cadira. En la Figura 2.1 es 

pot observar la cadira MOVit, els seus suports i les seves parts. 
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Figura 2.1: Parts de la cadira MOVit (esquerra) i d’un dels suports (dreta) 

Aquesta cadira és capaç d’adaptar-se a la força dels usuaris per així disminuir o 

augmentar l’esforç necessari per utilitzar-la. 

S’ha demostrat que el rendiment de conducció no disminueix si els usuaris estan 

familiaritzats amb la cadira, així que amb un entrenament anterior qualsevol 

persona podria arribar a conduir la cadira de manera efectiva [6].  

2.3 Projectes similars 
La idea de crear jocs dinàmics per motivar als afectats de DMD a fer exercici no és 

una idea nova. Existeixen projectes anteriors amb els que s’han fet estudis dels 

possibles beneficsi que pot sorgir de projectes com MOVit Game. Els jocs dirigits a 

motivar l’exercici físic dels seus usuaris se’ls anomena exergaming. 

Un estudi de Radboud University Nijmegen dels Països Baixos [7] mostra indicis que 

l'entrenament dels grups musculars dels braços en pacients amb DMD pot 

disminuir, a la llarga, la pèrdua de moviment i força d’aquests. L’estudi es va fer amb 

l’ajuda d’un joc 3D el qual motivava als participants a fer l’esforç físic. 

Un altre estudi fet per la University of British Columbia del Canada [8] explica la 

importància que s’està trobant a realitzar exercici físic en la part superior del tronc 

per alentir els efectes de la DMD. També explica com els videojocs poden ser una 

molt bona forma de motivar als infants que pateixen DMD per realitzar aquests 

exercicis tradicionalment repetitius i que seria favorable fer més estudis en aquest 
àmbit per treure conclusions més sòlides. 

Els exergamings no sols es troben en el món de la rehabilitació. Jocs tan populars 

com Wii Fit han fet despertar un interès pels videojocs que involucren un exercici 

físic beneficiós per la salut. Tot i això, no hi ha tants estudis que demostrin els rang 

i dimensió d’efectes que pot arribar a tenir l’exergaming a joves pacients de DMD. 

Per això projectes com MOVit Game són útils per ampliar els coneixements d’aquest 
àmbit.    
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3 MOVit Game 
3.1 Requeriments del projecte 

MOVit game és un joc que té com a objectiu principal motivar als pacients amb DMD 

a utilitzar la cadira MOVit Game per reduir el sedentarisme i els efectes associats. 

Els requeriments d’aquest projecte són els següents: 

- Possibilitar jugar tant en un espai interior com exterior. 

- Incorporar el joc amb el moviment de la cadira MOVit. 

- Incorporar una narrativa estimulant dirigida a joves entre 12 i 16 anys. 

- Evitar crear sobreesforços musculars i una fatiga excessiva. 

- Permetre extreure dades de les partides com distància recorreguda i fatiga 

de les persones que juguin per un estudi posterior i enviar-les al servidor del 

joc. 

- Proporcionar una fàcil entesa del funcionament i preparació del joc als 

usuaris. 

- Evitar infraestructures complexes. 

- Incorporar objectes intel·ligents per dinamitzar el joc. 
- Adaptar el joc segons el nivell de mobilitat del tronc superior. 

Es va establir que el rang d’edat dels usuaris del projecte serà entre els 12 i 16 anys 

després d’una reunió amb metges i investigadors de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

Els afectats per DMD en aquest rang d’edat comencen a utilitzar cadires de rodes, 

però encara tenen la força suficient en el tronc superior per fer funcionar la cadira 

MOVit al seu màxim potencial.  

3.2 Implementació 
3.2.1 Proposta 
A partir dels requeriments enumerats a l'apartat 3.1, s'ha proposat que MOVit Game 

sigui un joc de pistes. S'ha escollit aquest paradigma perquè requereix que la 

persona que jugui es desplaci d'un lloc a l'altre per trobar les pistes, que és 
precisament l’objectiu principal del projecte. 

MOVit Game segueix l’estil del joc de taula Misterios de Pekin. Aquest joc consisteix 

en descobrir qui és el culpable d’una catàstrofe en el joc i per descobrir-ho, se li 

proporciona a la persona que juga un llistat de possibles culpables els quals tenen 

unes característiques que els distingeixen entre ells. Durant la progressió del joc, 

aquesta persona ha d’anar a les diferents bases on se li proporcionaran pistes que 

descriuen el culpable. Aquesta persona guanya quan descobreix qui ha sigut el 
culpable. 

Per complir els requeriments de fàcil instal·lació, jugar en un espai interior o 

exterior i adaptació al perfil i necessitats de l'usuari, s'ha decidit que les pistes del 

joc serien codis QR que es podrien distribuir de forma molt flexible en els indrets 

desitjats. D'aquesta manera, es poden adaptar les distàncies a recórrer i els trajectes 
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a la disposició de l'espai (per evitar obstacles per exemple) i a la capacitat dels 

usuaris. 

La implementació dels QR també permet que el joc passi de ser estàtic a dinàmic i 

així es pugui explotar les funcionalitats de la cadira MOVit on el joc està incorporat. 

La persona que jugui haurà de moure’s per l’espai determinat per un/una 

supervisora, el qual haurà preparat el joc amb anterioritat. En aquest espai es 

trobaran amagats diversos codis QR els quals haurà d’escanejar per descobrir la 

pista que conté. Per entendre la distribució de QR del joc, s’ha creat la Figura 3.1. 

Figura 3.1: Esquema del funcionament del joc, on es mostren els QR i els possibles camins que pot seguir la persona 
que juga per progressar. 

Quan la persona que juga va d’una fita a una altra, la pantalla d’escaneig de l’App 

s’activa automàticament per poder detectar un codi QR i, mentre aquesta pantalla 

es trobi activa, hi ha un cronòmetre a la part superior el qual indica el temps que li 

queda a la persona per arribar a una nova fita. Si el cronòmetre arriba a 0, el jugador 

ha perdut la partida. Com a màxim es té 1 minut en total per arribar a una nova fita. 

Quan la persona que juga es troba en una fita i ja l’ha escanejada, a part de rebre una 

pista, té la possibilitat d’eliminar els possibles culpables que creu que no són els 

responsables de la catàstrofe. Només en aquell moment té la possibilitat de fer-ho. 

Quan ratlla tots els possibles culpables excepte un, té la possibilitat d’acabar el joc. 

Si la persona que juga encerta el culpable, guanya la partida, però ha d’anar molt 

amb compte, ja que només té una oportunitat. Això inclou un element de risc i atzar 

al joc, ja que es pot provar d’encertar el culpable sense haver d’anar a totes les fites, 
només per pur instint, i intentar acabar la partida abans. 

Si la persona que juga es cansa durant la partida o no troba un QR i creu que no té 

temps per buscar-lo, té la possibilitat de tornar a l’últim QR que ha escanejat. Allà 

pot descansar tot el temps que vulgui, ja que el cronòmetre es para. Quan decideix 
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continuar amb la partida, el cronòmetre es reinicia per així tenir més possibilitats 

d’arribar a una nova fita. 

Si per alguna raó la persona que juga arriba a una fita que ja havia anat, i no és l’últim 

QR que havia escanejat, el joc l’informa que no pot descansar en aquella fita i el 

cronòmetre no es reinicia quan torna a la pantalla d’escaneig. 

Quan la persona que juga acaba una partida, se li fa una enquesta per saber el seu 

nivell de fatiga. Aquesta enquesta és molt important per poder recol·lectar dades 
que s’utilitzaran en estudis posteriors del projecte. 

A part, l’app inclou pantalles de registre i inici de sessió per poder verificar la 

identitat de les persones i poder emmagatzemar la seva informació en la base de 

dades. Els usuaris, per registrar-se, necessitaran un codi que hauran rebut al seu 

correu electrònic per part del servidor de MOVit Game. D’aquesta forma es pot 
controlar qui pot accedir al joc. 

Per facilitar el muntatge del joc, es va decidir que els mateixos usuaris poguessin 

descarregar els seus codis QR que utilitzarien en la seva propera partida en la web 

de MOVit Game.  

També forma part de la proposta implementar diversos minijocs en cada fita. 

Aquests minijocs s’activarien quan la persona que juga escanegés el codi QR i 

involucrarien el moviment dels suports de la cadira mantenint aquesta estàtica. Si 

la persona completa els minijocs satisfactòriament, se li proporcionaria la pista. Si 

no ho aconsegueix, hauria de provar d’anar a un altre QR o moure’s certa distància 

perquè ho pugui tornar a intentar. Tot i que no s’han pogut implementar en la prova 

pilot per falta de temps, el joc està configurat perquè sigui fàcil introduir aquests 
minijocs. 

3.2.2 Narrativa 
La narrativa és l’encarregada de donar un sentit a tota la proposta per així motivar 

a les persones que juguen. Es decideix ambientar el joc a l’espai i, tant els 

personatges que es poden trobar a cada fita com els possibles culpables, són 

extraterrestres. 

A la llista de possibles culpables hi ha 12 personatges. Aquests personatges es poden 
distingir entre ells per les següents característiques: 

- Poden tenir ulls parells o senars 

- Poden tenir o no antenes, banyes o similars 

- Poden tenir o no accessoris 

- Poden tenir o no dents 

Tenint en compte això, i que el nombre mínim de fites i pistes del joc és 4, s’observa 

que es podrien arribar a tenir fins a 16 possibles culpables (24). Tot i això es decideix 
reduir aquest nombre a 12 per simplificar la implementació.  

La història comença amb el planeta Terra completament destruït per una població 

alienígena. Han segrestat els últims humans que queden en tot l’univers i és 
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essencial rescatar-los per poder preservar l’espècie. La missió de la persona que 

juga és descobrir quina espècie ha sigut la responsable. Per aconseguir-ho, haurà 

d’anar de planeta en planeta i preguntar als seus habitants que saben sobre els 

culpables. 

Per poder fer el calibratge més entretingut, se li diu a la persona que juga que haurà 

de moure els suports de la cadira el més ràpid possible durant 1 minut perquè el 
coet pugui anar el més lluny possible. 

Per anar de planeta en planeta hi haurà un temps limitat, ja que el combustible del 

coet es pot acabar i la persona que juga es quedaria aturat a la meitat del viatge. 

Finalment, s’introdueixen punts al joc per incentivar la rejugabilitat d’aquest. Per 

cada fita on la s’aconsegueix arribar, es reben punts. També es poden guanyar més 
punts encertant el culpable. 

Tots els elements exposats en aquest apartat es poden canviar i adaptar en el futur, 

ja que s’ha construït una arquitectura flexible. 

3.2.3 Calibratge  
Un dels requisits més importants que ha de complir el joc és l’adaptació d’aquest 

segons el nivell de mobilitat del tronc superior de la persona que juga. És molt 

important per evitar que el joc es torni injust i frustrant pels usuaris amb DMD, els 

quals veurien inaccessible poder superar la puntuació dels seus companys o, fins i 

tot, els hi seria impossible acabar una partida. 

Per poder fer aquesta adaptació, i seguint el consell dels professionals de l’Hospital 

Sant Joan de Déu, es decideix fer un calibratge el qual depèn de la velocitat en la que 

les persones jugadores senten fatiga al fer un exercici físic constant. S’incentiva a fer 

el màxim de moviments cíclics amb els suports de la cadira en un minut. Aquest 

minut es divideix en 6 franges de 10 segons les quals indicaran el número de 

dificultat que se li assignarà a l’usuari. La cadira detectarà si la quantitat de 

moviments realitzats disminueix dràsticament. Si aquest és el cas, la cadira 

considerarà que l’usuari ha començat a sentir fatiga i se li assignarà, com a 

paràmetre dificultat, el número de franja de temps on la cadira ha detectat la fatiga.  

Cada nivell de dificultat augmenta o disminueix la quantitat de moviments que 

l’usuari ha de fer abans d’arribar a una nova fita. Com més gran sigui el nivell de 

dificultat, més moviments haurà de realitzar per arribar al QR. Si per alguna raó la 

persona jugadora arriba abans de complir el mínim de moviments establerts pel 

sistema, se li indica que s’ha de moure més per l’espai abans de tornar i poder saber 

així la pista que s’amaga darrere el QR. 

Aquesta variació del joc segons el paràmetre dificultat s’ha creat amb la intenció que 

les persones que juguen facin un nivell d’exercici adequat a les seves capacitats 

físiques. 

A la Taula 3.1 es pot veure quines franges determinen cada paràmetre dificultat i 

com afecten el joc. 
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Taula 3.1: Relació entre la franja on la cadira detecta fatiga, el paràmetre dificultat i els moviments entre fites 
mínims que s’han de fer. 

Destacar que l’assignació d’aquests paràmetres s’han fet sense un estudi previ en 

pacients amb DMD i es modificaran en un futur amb els resultats d’aquest. 

3.2.4 Arquitectura 
L’arquitectura del projecte involucra quatre elements relacionats entre si. El primer 

és la cadira MOVit, la qual envia informació de l’estat de l’usuari. Després hi ha els 

objectes intel·ligents externs del joc, els QR, els quals envien informació també a 

l’app. Finalment hi ha l’app i el servidor. En aquest cas tots dos s’envien informació 

entre si. Aquesta connexió app-servidor s’explicarà amb més detall en l’apartat 4.4 
del treball. En la Figura 3.2 es pot veure un esquema de l’arquitectura. 

Figura 3.2: Diagrama de l’arquitectura del projecte MOVit Game 

3.2.5 Generació d’una partida 
Una de les funcions del servidor és generar la partida segons el paràmetre dificultat 

que rep de l’app. Aquestes partides, per fer el joc més rejugable, es generen de forma 
aleatòria. Aquesta aleatorietat afecta l’elecció del culpable. 

La generació del joc també es defineix amb el paràmetre “level”. Aquest paràmetre 

determina l’expertesa de l’usuari en el joc, i augmenta en funció de les partides 

guanyades. Com més gran sigui el “level” d’un usuari, més fites hi haurà a la partida. 

D’aquesta manera es premia el fet de tornar a jugar i superar-se partida rere partida. 

Augmentar el nombre de codis QR involucrats en el joc implica augmentar les pistes 

que s’han de crear. Aquestes pistes s’afegiran a les 4 que es necessiten al joc per 

descobrir el culpable. A la Taula 3.2 es mostra com varia el paràmetre “level”, el 

nombre de fites i pistes segons el nombre de partides guanyades per l’usuari. 

Segments del 
calibratge 

Dificultat Moviments mínims entre 
fites 

0-10’’ 1 0 
10-20’’ 2 5 
20-30’’ 3 10 
30-40’’ 4 15 
40-50’’ 5 20 
50-60’’ 6 25 
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Taula 3.2: Com afecten les partides guanyades per l’usuari al paràmetre “level”, nombre de fites i generació de 
pistes del joc. 

 

Un cop el servidor sap la dificultat i “level” de l’usuari, elegeix a un culpable de forma 

aleatòria, calcula la quantitat de moviments mínims que s’ha de fer entre fites i 
genera les pistes. Finalment envia tota aquesta informació a l’app. 

3.2.6 Emulador 
Per culpa de la pandèmia de la COVID-19, l’equip no ha tingut la capacitat de poder 

treballar amb la cadira MOVit. Per aquesta raó es va decidir crear un emulador 

integrat dins l’app que la substituís per així poder comprovar el funcionament de la 
prova prototip del projecte. 

Per poder evitar problemes amb l’orientació que hauria de tenir el mòbil a l’hora 

d’emular els moviments fets amb la cadira MOVit, es decideix utilitzar el sensor 

TYPE_LINEAR_ACCELERATION del mòbil. Aquest et dóna les dades d’acceleració del 
mòbil que no han estat afectades per la gravetat. 

La informació es guarda per cada acceleració del mòbil respecte el seu eix. Aquests 

eixos es troben descrits en la Figura 3.3. També emmagatzema el mòdul del vector 
d’acceleració, podent treballar així amb aquest valor sense dependre de l’orientació. 

Figura 3.3: Orientació dels eixos del mòbil [9] 

Tant el funcionament intern com la posterior detecció de moviments per part de 

l’emulador queda fora de l’abast del treball. 

Partides 
guanyades 

“Level” 
Número de 

fites 
Pistes 

0 a 2 1 4 Les 4 pistes base. 

3 a 6 2 5 
S’afegeix una pista inútil a les 4 pistes 
base. 

7 a 9 3 7 
S’afegeix una pista enganyosa i una altra 
que la corregeix a les 5 anteriors. 

Més de 10 4 9 
S’afegeix una pista enganyosa i una altra 
que la corregeix a les 7 anteriors. 
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4 Servidor MOVit 
4.1 Eines utilitzades 

Les eines utilitzades a l’hora de crear i dissenyar el servidor MOVit són de codi obert 

i multiplataforma.  

Els softwares i programaris de codi obert [10] són aquells que el codi font és públic. 

Permet que qualsevol persona pugui crear codis, editar-los i distribuir-los amb 

facilitat. El fet que siguin multiplataforma [11] ajuda a realitzar el treball en equip 

fàcilment, ja que contemplen la possibilitat que es puguin editar amb diferents eines 

i fins i tot diferents sistemes operatius. 

El llenguatge informàtic utilitzat en tot el projecte ha sigut python. Una de les 

principals raons és la familiaritat que té l’autor amb aquest llenguatge. És el 

llenguatge que s’ensenya en el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de 

l’ETSEIB i durant els seus estudis ha pogut aplicar i ampliar els coneixements 

d’aquest llenguatge participant en diversos projectes informàtics. És un llenguatge 

amb una llibreria molt robusta i extensa amb totes les eines necessàries per poder 
realitzar el projecte proposat. 

El framework utilitzat per la creació de la web i el servidor ha sigut Flask. Flask té 

una corba d’aprenentatge molt suau i compta amb un gran nombre de textos i 

informació pública molt útil per aprendre a utilitzar-lo. Es caracteritza pel seu 

minimalisme, és a dir, la seva capacitat de crear aplicacions web amb poques línies 
de codi.  

Juntament amb Flask, s’utilitza la llibreria Jinja2 [12], que permet la creació de 

templates o plantilles per a Python i la llibreria WSGI, Werkzeug [13].  Aquesta 

última descriu com el servidor es connecta amb les aplicacions web i aquests 
intercanvien informació. 

A continuació es presenta la Taula 4.1 amb les principals extensions de flask i 

llibreries utilitzades i el seu principal ús en el codi del servidor. 

Taula 4.1: Funcions de les llibreries utilitzades per crear el servidor 

Llibreria / Extensió Funció 

Flask_security [14] 

Permet afegir sistemes de seguretat, per exemple: 
- Autenticació basada en l’inici de sessió 
- Gestió de rols 
- Encriptació de contrasenyes 

Flask_login [15] 

Permet la gestió de les sessions dels usuaris, per 
exemple: 

- Permet saber qui ha entrat en la sessió 
- Facilita el procés d’entrar i sortir de la sessió  

Flask_babel i 
Flask_babelex [16]  

Permet la traducció dels textos i detectar l’idioma de 
l’usuari. 
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Flask_sqalchemy [17] 
Permet utilitzar SQLAlchemy, un creador i gestor de 
bases de dades de python, amb més facilitat i adaptat a 
Flask. 

Flask_mail [18] Permet enviar i rebre mails dels usuaris. 
Pandas [19] Permet una ràpida i fàcil gestió i manipulació de dades 
XlsxWriter [20] Permet la creació d’arxius Excel xlsx. 

 

Per tal de treballar amb totes aquestes llibreries i expansions amb facilitat i poder 

fer que altra gent pogués editar i fer funcionar el servidor en local, es va crear un 

entorn virtual. Un entorn virtual et permet treballar amb llibreries diferents amb 

versions diferents a les instal·lades al sistema operatiu. 

Juntament amb l’entorn virtual, es va  crear un arxiu .txt amb tots els requeriments 
necessaris per poder fer funcionar l’aplicació web en local.  

També s’han utilitzat eines per editar el codi amb més facilitat com Spyder. Spyder 

és un entorn integrat de desenvolupament (IDE) [21], una aplicació de software que 

facilita la creació i desenvolupament de software. Es troba disponible a través 
d’Anaconda [22], una plataforma amb eines i llibreries per treballar en python. 

Altres eines a destacar serien Poedit, editor intuïtiu que et permet una fàcil traducció 

dels textos, i Gedit, un editor de text. 

El codi del servidor es troba actualment a GitHub, un sistema d’emmagatzematge 

públic i col·laboratiu de projectes. L’enllaç per poder-lo visualitzar i descarregar és: 
https://github.com/aleixricou/MOVit_Game 

4.2 Base de dades 

La base de dades del servidor serveix per emmagatzemar i gestionar la informació 

necessària per poder fer funcionar el joc i fer estudis posteriors amb les dades 

extretes de l’aplicació client. Aquesta base de dades, com s’ha explicat anteriorment, 

s’ha creat amb l’expansió de Flask, Flask_sqalchemy. 

Les bases de dades que crea aquesta expansió emmagatzema la informació en forma 

de taules. Aquestes taules es poden trobar assignades a una classe o no.  Cada 

columna d’aquesta taula és un atribut i cada atribut emmagatzema un tipus 

d’informació diferent, com podria ser el nom, correu electrònic o contrasenya d’un 
usuari.  

Cada cop que es fa una nova entrada d’informació en aquesta taula, es crea una nova 

fila d’informació. L’atribut identificador ‘id’ de la nova entrada coincideix amb la fila 

que es troba la nova informació. Això permet identificar amb facilitat quina 

informació estem tractant de la base de dades.   

4.2.1 Classes i relacions 
Dins de la base de dades es defineixen tres classes diferents. Aquestes classes 

contenen atributs, els quals identifiquen quina informació s’emmagatzema en cada 

classe i poden arribar a relacionar-les entre si. 

https://github.com/aleixricou/MOVit_Game
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La relació que segueixen la gran majoria de les classes en la base de dades del 

servidor MOVit Game és de 1-N, la qual es caracteritza per relacionar un bloc 

d’informació (1) d’una classe a un nombre infinit de blocs d’informació (N) de la 

classe a la qual es troba associada. Aquesta connexió es du a terme a través d’atributs 
que s’explicaran més endavant. 

Les classes definides en la base de dades són les següents: 

- Científic: Aquesta classe emmagatzema en la taula ‘científic’ la informació 

dels terapeutes i administrador (Rols explicats en el 4.3.2). Es troba 

connectada amb la classe Usuari amb l’atribut ‘email’, el qual és el mateix que 

l’atribut ‘email_cientific’ de la classe Usuari. Aquesta relació aconsegueix ser 

de 1 (Científic) – N (Usuari) gràcies a l’atribut ‘posts’, permetent la connexió 

del terapeuta amb els seus jugadors assignats de forma ràpida i senzilla. 

 

- Usuari: Aquesta classe emmagatzema en la taula ‘usuari’ la informació dels 

jugadors de MOVit Game. Es troba relacionada amb la classe Científic com 

s’ha explicat amb anterioritat i amb la classe Partida. L’última relació 

s’estableix amb l’atribut ‘usuari’ de la classe Usuari el qual és el mateix que 

l’atribut ‘player’ de la classe Partida. Aquesta relació aconsegueix ser de 1 

(Usuari) – N (Partida) gràcies a l’atribut ‘partides’, permetent la connexió del 

jugador amb les seves partides de forma ràpida i senzilla. 

 

- Partida: Aquesta classe emmagatzema en la taula ‘partida’ la informació de 

les partides dels jugadors de MOVit Game. Es troba relacionada amb la classe 

Partida com s’ha explicat amb anterioritat. 

 

- Rol: Aquesta classe emmagatzema en la taula ‘rol’ els rols que es poden 

assignar als diversos usuaris. Les classes de Partida, Científic i Usuari es 

relacionen amb aquesta utilitzant l’atribut ‘roles’, el qual es repeteix en totes 

elles. Aquesta relació és N-N, ja que diversos usuaris d’una mateixa classe 
poden tenir diversos rols. 

A part d’aquestes taules d’informació, n’hi ha una que no es troba dins de cap classe 

en concret, la taula ‘rols_id’, la qual permet la relació N-N comentada amb 

anterioritat. Per explicar com aconsegueix aquesta relació, s’explicarà com es troba 
estructurada aquesta taula i com funciona. 

Les columnes de la taula ‘rols_id’ són els identificadors de les diferents taules de la 

base de dades, i cada fila una nova relació entre aquests identificadors. A la Figura 

4.1 es pot veure una captura de pantalla d’aquesta taula. Aquesta captura s’ha fet 

gràcies al programa DB browser for SQLite, el qual et permet visualitzar la base de 
dades. 
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Figura 4.1: Captura de pantalla de la taula rols_id 

Per posar un exemple del seu funcionament observant la Figura 4.1, a l’id 1 de la 

taula científics, se li assignarà el rol que correspon a l’id 1 de la taula de rol i així 

amb totes les files. 

Per comprendre millor les relacions 1-N que hi ha en aquesta base de dades, s’ha 

creat la Figura 4.2 que hi ha a continuació. 

Figura 4.2: Diagrama de les relacions 1-N entre classes de la base de dades. 

4.2.2 Atributs 
Els diferents atributs de les classes són els que especifiquen quin tipus d’informació 

pots emmagatzemar en aquella classe. La informació que pots emmagatzemar pot 

ser de diferents tipus, els quals s’especificaran a l’hora de dissenyar els atributs. Els 

tipus d’informacions que s’emmagatzemen en el servidor MOVit Game són els 

següents: 

- Numèric: Informació numèrica, que pot ser de tipus Integer, si els valors 

numèrics són enters positius o negatius, i tipus Float per números els quals 

poden incorporar decimals. 

Usuari Usuari Usuari 
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- Temps/Data: Dona informació sobre la data i el temps. S’expressa en el codi 

com a DateTime 

- Text: Dona informació en format text. En el codi s’expressa com a tipus String. 

S’acostuma a especificar la llargària que pot arribar a tenir aquest text. 

- Boolea: Dona informació binaria. Tradicionalment, en programació els dos 

valors són True i False. En la base de dades del servidor, com a totes les bases 

de dades creades amb SQLalchemy, no existeixen els valors booleans i 

aquests es tradueixen als següents valors integer 1=TRUE i 0=FALSE. 

- PickelType: S’encarrega de guardar la resta d’informació que no és capaç 

SQLalchemy dins de la base de dades. El que fa és transformar un objecte de 

python en un format que la base de dades pot emmagatzemar. Quan tu 

extreus aquestes dades, fa el procés invers perquè python les torni a 

reconèixer com l’objecte que era inicialment [23]. En la base de dades del 

servidor MOVit Game s’utilitza per emmagatzemar llistes i diccionaris. 

A part dels tipus anteriors, recordar que hi ha els atributs explicats a l’apartat 4.2.1 
que permeten la relació entre les classes. 

A l’hora de definir els atributs, a part d’especificar el tipus, també es pot donar 

informació addicional, com el valor que pren com a defecte o si el valor és únic, és a 

dir, si només pot haver-hi un mateix valor en tota la columna de l’atribut. 

Per saber com s’han especificat els diferents atributs de la base de dades i les seves 
funcions, es recomana consultar l’Annex A: Atributs de la base de dades. 

4.2.3 Creació i gestió de la base de dades 
La base de dades es crea gràcies a la funció de create_database del script 

create_database.py i initdb_command del script app.py. El que es fa és crear una base 

de dades amb 3 rols, admin, therapist i patient, els quals s’emmagatzemen a la taula 

rol.  

Un cop creada, et demana que introdueixis un correu electrònic i una contrasenya. 

Aquestes dades s’emmagatzemen a la taula científic i se’ls hi assignarà el rol 

d’administrador. Serà l’únic usuari de la base de dades al qual se li assignarà aquest 
rol per així no tenir problemes de seguretat. 

Per tal d’introduir informació en la base de dades, primer es defineixen les diferents 

taules de la base de dades amb la funció SQLAlchemyUserDatastore de 

flask_security. Després s’utilitza la funció create_user especificant els diferents 

valors dels atributs que s’introduiran a la base de dades, add_role_to_user per 

assignar un rol a l’identificador de les dades introduïdes i finalment es fa un 
session.commit per guardar les dades. 

Aquesta informació es pot extreure i modificar utilitzant la funció query. 

Normalment aquesta informació es filtra especificant que només extregui la 

informació de la taula que compleixi les condicions que imposa sobre els atributs. 

És important recordar que cada cop que es variï informació de la base de dades s’ha 
de fer un session.commit per guardar-ho. 
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Perquè els terapeutes i administrador puguin treballar amb més facilitat sobre les 

dades recol·lectades en el servidor, s’utilitza pandas i XlsxWriter per fer una 
descàrrega d’aquesta informació en format Excel. 

Destacar que les contrasenyes que s’introdueixen a la base de dades s’encripten amb 

anterioritat amb la funció hash_password de flask_security. D’aquesta forma és 

impossible, fins i tot per a l’administrador de la base de dades, saber quina és. 

L’única manera de treballar amb aquest string encriptat és amb la funció 

verify_password de flask_security. 

4.3 Web 
4.3.1 Model de requeriments: 
La pàgina web de MOVit Game s’ha creat per ajudar a donar informació pública als 

jugadors o interessats en el projecte i permet als terapeutes consultar part de la base 

de dades. 

Per poder donar aquesta funcionalitat calia que la pàgina web respongués als 
següents requeriments: 

- Disseny d’una pàgina web responsive [24], és a dir, que s’adapti als diferents 

dispositius de navegació. 

- Traducció a diversos idiomes. 

- Disseny d’una pàgina web amigable i fàcil d’utilitzar. 

- Creació de diversos nivells d’accés per garantir protecció de dades dels 

usuaris. 

- Creació d’una fàcil consulta, descàrrega i gestió d’informació de la base de 

dades. 

En els següents apartats s’explicarà com s’han pogut complir aquests requeriments. 

4.3.2 Rols 
En la base de dades, com hem vist a l’apartat 4.2.1, hi ha la possibilitat d’assignar 

diversos rols als usuaris que s’emmagatzemen a la base de dades. Aquests rols 

determinaran els nivells d’accés que té cada usuari en la pàgina web per tal de 

protegir les diferents dades dels usuaris. 

Aquest sistema està pensat perquè pugui guardar dades mèdiques, tot i que 

s’haurien de donar permisos de tractament de dades per part dels jugadors als seus 

terapeutes perquè es puguin emmagatzemar.  

Els rols que es poden arribar a assignar són els següents: 

- Patient: Rol assignat als jugadors, només et permet accedir a les funcions del 

menú principal. 

- Therapist: Rol assignat als terapeutes, permet accedir al menú de terapeuta. 

- Admin: Rol assignat a l’administrador del servidor, permet accedir al menú 

d’administrador. 

La Taula 4.2 mostra en més detall els diversos permisos que atorga cada rol 
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 Taula 4.2: Taula explicativa dels permisos que atorga cada rol 

 

4.3.3 Disseny i implementació 
A l’hora de crear el disseny de la pàgina web, s’han utilitzat templates de Jinja2. Els 

templates són arxius escrits en format html que poden utilitzar variables 

dinàmiques que  s’actualitzen cada cop que es carrega la pàgina. 

Jinja2 és l’idioma que s’utilitza en els templates i una de les seves característiques 

principals és que permet que un template hereti a un altre template. Amb això es pot 

crear dissenys base que es repeteixin i així crear una homogeneïtat en el disseny de 
la pàgina web. 

Per crear aquests dissenys base s’han utilitzat els templates de Bootstrap. Bootstrap 

és una biblioteca de codi obert i multiplataforma que conté plantilles 

personalitzables per dissenyar la pàgina web. Una de les característiques més 

importants d’aquestes plantilles és que són responsive, i faciliten complir el requisit 

que la pàgina web que es dissenyi s’adapti a les diferents plataformes [25]. En la 

Figura 4.3 es pot veure l’adaptabilitat de la pàgina web en dispositius diferents 

utilitzant emuladors de dispositius mòbils.  

 

 

Rol Permisos 

Patient 

Permisos públics: 
- Consultar informació del projecte. 
- Visualitzar el rànquing del joc. 
- Contactar amb els administradors de MOVit Game. 
- Canviar d’idioma la pàgina web. 

Descarregar els codis QR que utilitzarà en la següent partida. 

Therapist 

Permisos públics. 
Consultar i descarregar informació dels jugadors assignats. 
Consultar i descarregar informació de les partides d’un jugador 
assignat al seu usuari. 
Assignar-se un jugador i enviar-li un codi aleatori de registre. 
Donar de baixa als seus jugadors. 

Admin 

Permisos públics. 
Consultar i descarregar informació de tots els terapeutes. 
Consultar i descarregar informació de tots els jugadors. 
Consultar i descarregar informació de les partides de qualsevol 
jugador. 
Registrar un terapeuta. 
Donar de baixa a un terapeuta. 
Assignar un jugador a un terapeuta i enviar-li un codi de registre 
aleatori. 
Donar de baixa a qualsevol jugador. 
Reiniciar la base de dades. 
Eliminar a tots els jugadors de la base de dades. 
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Figura 4.3: Adaptabilitat de la pàgina web en el dispositiu mòbil iPhone5 (esquerra) i tauleta Google Nexus 7 (dreta). 

Les plantilles que ofereix bootstrap van dirigides a diferents funcionalitats que pot 

tenir una pàgina web. Alguns dels dissenys que s’ofereixen gratuïtament són les 
següents: 

- Freelancer: Disseny dirigit a pàgines web freelance, les quals són plataformes 

on es pot oferir o buscar feina. 

- Creative: Disseny per a pàgines web que tenen com a objectiu mostrar les 

obres creatives del propietari. Normalment va acompanyada d’un portafolis. 

- Blog: Disseny simple amb una barra de menú superior que permet als usuaris 

navegar per la pàgina web.  

- Resume: Disseny centrat a ajudar a l’usuari a crear un currículum en línia. 

- Agency/Business: Disseny que es focalitza en promocionar una empresa o 

agencia i en oferir els seus productes en línia. 

- Landing page: Els dissenys de les landing page es focalitzen en promocionar 

alguna cosa, com un servei o un producte. 

- One page: Disseny de pàgines web que tenen tota la informació en una sola 

pàgina. Es navega amb un scroll vertical. 

De tots els dissenys disponibles, es decideix elegir la plantilla per blogs. La finalitat 

de la majoria de les altres plantilles no s’alineava amb l’objectiu de la pàgina web. A 

més, gràcies a la barra superior de navegació, el seu disseny és molt fàcil d’entendre 

i permet implementar sense gaires canvis un inici de sessió que permet accedir a 
diversos menús. A la Figura 4.4 es mostra la plantilla elegida. 
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Figura 4.4: Plantilla Clean Blog de Bootstrap [26] 

A partir d’aquesta plantilla es creen 3 dissenys base que s’utilitzaran en els diversos 

menús del joc. 

- Menú principal: Menú que s’obra per defecte en entrar a la pàgina web. En 

la Figura 4.5 es pot observar com és el seu disseny. 

 

Figura 4.5: Menú principal de la pàgina web MOVit Game 

- Menú terapeuta: Menú que accedeixes iniciant sessió en el menú principal 

amb un usuari amb el rol de threapist assignat. En la Figura 4.6 es pot 

observar com és el seu disseny. 

 

 

 

 



Disseny d’una base de dades i servidor amb connexió a una aplicació mòbil Android Pàg. 28 

 

 

 

Figura 4.6: Menú terapeuta de la pàgina web MOVit Game 

- Menú administrador: Menú que accedeixes iniciant sessió en el menú 

principal amb un usuari amb el rol d’admin assignat. En la Figura 4.7 es pot 

observar com és el seu disseny. 

 

 

Figura 4.7: Menú administrador de la pàgina web MOVit Game 

Tres coses que tenen en comú tots els dissenys base dels diferents menús són: 

- El botó MOVit GAME, marcat en vermell a la Figura 4.8, el qual permet a 

l’usuari tornar a la pàgina principal de la base on es trobi. 

- El peu de la pàgina web, marcat en verd a la Figura 4.8, on hi ha els diferents 

logos de les institucions que recolzen el projecte i el logo de MOVit Game. 

Aquests logos contenen hipervincles lligats a les seves pàgines webs. 

- El botó d’idioma el qual permet traduir la pàgina web al català, castellà i 

anglès. 
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Figura 4.8: Marcat en verd es veu la pàgina web MOVit Game i marcat en vermell el botó MOVit Game de la barra 
de navegació superior. 

La principal diferència entre els diferents menús és la seva barra de navegació 

superior. Aquesta permet als diferents usuaris accedir a les diferents funcionalitats 

que proporciona la web segons el seu rol. Per recordar els permisos que té cadascun 
dels rols, es recomana mirar la Taula 4.2. 

Per explicar com accedir a les diferents funcionalitats de cada menú, s’ha creat la 
Figura 4.9, Figura 4.10 i Figura 4.11. 

 

Figura 4.9: Diagrama de fluxos del menú principal de la pàgina web MOVit Game 



Disseny d’una base de dades i servidor amb connexió a una aplicació mòbil Android Pàg. 30 

 

 

Figura 4.10: Diagrama de fluxos del menú terapeuta de la pàgina web MOVit Game 

 

Figura 4.11: Diagrama de fluxos del menú administrador de la pàgina web MOVit Game 

Com es pot observar en els diagrames de fluxos, per accedir a moltes de les funcions 

de la pàgina web es verifica que les dades introduïdes siguin correctes. Si el sistema 

comprova que les dades no són correctes, retorna a l’usuari a la pàgina web on et 

trobaves, mostrant un missatge d’error en el qual s’especifica quina ha sigut la causa 

per la qual no ha sigut possible continuar. D’aquesta manera, la pàgina web facilita 

als usuaris la correcció dels errors que hagi pogut haver-hi en introduir les dades 
especificades. 

Finalment destacar que el servidor és capaç de captar l’idioma local del dispositiu 

amb el qual s’intenta accedir a la pàgina web amb la funció get_locale de Babel. Així 

s’aconsegueix traduir la pàgina web a l’idioma de preferència de l’usuari sense que 

ho hagi d’especificar.  
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4.4 Comunicació client-servidor 
4.4.1 Model de requeriments 
El servidor també té l’objectiu de rebre i enviar informació a l’app amb la finalitat 

d’ajudar al funcionament correcte d’aquesta i rebre dades que s’emmagatzemaran 

en la base de dades. Els requeriments que ha de satisfer són els següents: 

- Registrar nous usuaris a l’app. 

- Comprovar que l’inici de sessió a l’app és correcte. 

- Enviar informació a l’app segons la dificultat de moviment del jugador. 

- Rebre informació del transcurs de la partida i emmagatzemar-la a la base de 

dades. 
 

4.4.2 Peticions i respostes HTTP: 
Tota connexió client-servidor s’estableix mitjançant peticions i respostes HTTP. El 

client envia una petició a l’URL o adreça web del servidor, aquest la rep i processa i 

retorna un codi de resposta. Aquest codi de resposta determina si la connexió s’ha 

pogut fer correctament o hi ha hagut problemes de connexió [27]. Els codis de 
resposta més importants són: 

- 2xx: Indica que la connexió s’ha realitzat correctament. El més utilitzat és el 

codi 200 

- 4xx: Indica que hi ha en un error per part del client. El més comú és l’error 

404 que indica que la direcció introduïda per la petició no existeix. 

- 5xx: Indica que hi ha un error per part del servidor a l’hora de processar la 

petició. El més utilitzat és el codi 500 

Hi ha diferents mètodes HTTP els quals informen al servidor que ha de fer amb la 
petició rebuda [28]. Els dos mètodes més importants són: 

- GET: S’utilitza quan el client demana informació del servidor. En utilitzar un 

GET el servidor no ha de processar cap mena d’informació rebuda del client. 

És un mètode molt poc segur, ja que la informació que és visible per a tothom 

en l’URL, per això mai ha d’enviar informació sensible com contrasenyes. 

- POST: S’utilitza quan el client envia informació al servidor perquè aquest la 

processi. És un mètode molt més segur ja que els paràmetres no 

s’emmagatzemen a l’historial de la pàgina web i no es poden visualitzar les 
dades a l’URL. 

El format de text que s’ha escollit en aquest servidor per comunicar-se és JSON. És 

independent dels llenguatges, però una gran majoria d’ells el poden interpretar [29]. 

Aquesta característica és molt útil en el cas de la comunicació que es vol 

implementar entre el servidor i app MOVit Game, ja que utilitzen llenguatges 

diferents. 
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4.4.3 Disseny i implementació 
A l’hora d’implementar les connexions s’havia de col·laborar amb la resta de l’equip, 

concretament amb l’encarregada del disseny de l’App. Per tal de poder facilitar 

aquest procediment, es va decidir crear un client amb python el qual s’utilitzaria per 

comprovar que les connexions es feien de forma correcta com es pot observar en la 
Figura 4.12. 

Figura 4.12: Esquema de les connexions client-servidor 

També es va haver d’acordar uns endpoints per establir les connexions. Aquest 

endpoints són camins (paths) de la URL on es troba el servidor. En la taula 4.3 es pot 

trobar una taula que explica el mètode HTTP i funcionalitat de cada endpoint que 
s’han creat per satisfer el model de requeriments. 

Taula 4.3: Tipus i funcionalitat de cada endpoint de la connexió client-servidor del projecte MOVit Game 

Endpoint Mètode HTTP Funció 

/sendlogin POST 
Rep l’usuari i contrasenya de l’app i 
comprova que l’inici de sessió sigui 
correcte.  

/getlogin GET 
Envia un booleà el qual mostra si l’inici de 
sessió ha sigut correcte i un missatge que 
identifica on s’ha trobat l’error, si n’hi ha. 

/sendregister POST 

Verifica que el correu i codi introduïts al 
registrar un usuari siguin correctes. Si ho 
són, es registra l’usuari i contrasenya a la 
base de dades si no existeix un jugador 
amb aquest nom d’usuari. 

/getregister GET 

Envia un booleà el qual mostra si el 
registre de l’usuari ha sigut correcte i un 
missatge que identifica on s’ha trobat 
l’error, si n’hi ha. 

/startgame POST 

Rep l’usuari i la seva dificultat, crea una 
partida d’acord amb la dificultat del 
jugador i emmagatzema les dades 
d’aquesta partida. 

/newgame GET 
Envia les dades necessàries per jugar la 
partida que s’ha creat amb anterioritat. 
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/milestone POST 
Rep i emmagatzema la fita on ha arribat 
l’usuari i el nombre de moviments que ha 
hagut de fer per arribar-hi. 

/end POST 

Rep i emmagatzema la puntuació final del 
joc. També rep si ha guanyat o no la 
partida i modifica el “level” del jugador si 
és necessari.  

/endQuestAnswers POST 
Rep i emmagatzema les respostes que ha 
donat l’usuari al qüestionari de fatiga del 
final del joc. 

 

Per complementar la Taula 4.3, la Figura 4.13 creada per Janet Van der Graaf mostra 

quan es produeixen aquestes connexions amb l’app i els diferents paràmetres que 

s’envien. 

Figura 4.13: Flux de connexions entre pantalles dins de l’app i entre el servidor i l’app. 

4.5 Comunicació servidor-usuari 
4.5.1 Model de requeriments 
El servidor ha de tenir la capacitat de poder-se comunicar amb els usuaris de forma 

ràpida i senzilla. Els requeriments del sistema en aquest àmbit són els següents: 

- Rebre consultes per part dels usuaris de la pàgina web. 

- Enviar informació pel registre dels usuaris en l’app de forma segura. 
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4.5.2 Implementació i disseny 
Es va establir que la forma més segura i pràctica per realitzar aquesta comunicació 

era mitjançant correus electrònics. Es va crear un compte de correu electrònic 

Gmail, ja que és un dels serveis de missatgeria més fàcil d’utilitzar i perquè té la 

capacitat de crear una contrasenya especifica per una app exterior que es vulgui 

connectar per utilitzar els seus serveis [30]. Aquesta contrasenya soluciona els 

problemes de seguretat que sorgeixen en connectar un servidor web en línia a un 
compte de correu electrònic exterior. 

Per implementar el sistema de missatgeria en el servidor es va utilitzar l’extensió de 

Flask, flask_mail. Per poder configurar flask_mail en el sistema, es requereix certa 

informació que es troba especificada a la Taula 4.4. 

Taula 4.4: Valors i funcions a configurar en el servidor de MOVit Game per establir una connexió amb el correu 
electrònic movitgameserver@gmail.com 

 

D’entre aquests paràmetres, els quatre primers sempre són els mateixos en 

configurar Gmail com a servidor de missatgeria electònica. Les encriptacions TLS i 

SSL serveixen per protegir el canal de comunicació. Es recomana utilitzar TLS si és 

possible, ja que és la versió més nova i segura de SSL [31]. El port especificat depèn 

de quin sistema d’encriptació s’hagi escollit. 

Un cop configurat el canal de comunicació, el sistema pot enviar missatges amb la 

classe Message, amb la qual pots establir a qui envies el correu, l’assumpte i el cos 

del missatge, aquest últim en format html. Finalment s’envia el missatge amb la 
funció send de la classe Mail. 

 

 

 

Opcions a 
configurar 

Valor Funció 

MAIL_SERVER 'smtp.gmail.com' 
Servidor del sistema de 
missatgeria.  

MAIL_PORT 587 
Endpoint del servidor de 
Google encarregat d’enviar 
i rebre aquests correus 

MAIL_USE_TLS True 
Estableix si utilitza 
encriptació TLS  

MAIL_USE_SSL False 
Estableix si utilitza 
encriptació SSL 

MAIL_USERNAME 'movitgameserver@gmail.com' 
Correu electrònic 
encarregat de rebre i 
enviar correus electrònics 

MAIL_PASSWORD ******** 
Contrasenya per accedir al 
correu electrònic 



Pàg. 35  Memòria 

 
 

 
 

5 Valoració 
Abans de provar la prova pilot amb usuaris, es va fer una reunió amb un grup de 

metges i investigadors de l’Hospital Sant Joan de Déu. La reunió es va fer el 15 de 

maig del 2020 on van assistir els membres del grup, els directors del projecte i 3 

professionals mèdics. 

L’objectiu d’aquesta reunió era aconseguir un punt de vista mèdic del projecte i que 

ens assessoressin en alguns aspectes que queden fora de l’abast de l’enginyeria. La 

seva opinió és molt important, ja que en un futur es podria implementar una prova 
pilot amb pacients de DMD a l’hospital per la seva rehabilitació. 

Algunes de les conclusions que es van treure de la reunió són les següents: 

- Molt important incloure escales de fatiga en el joc per poder rebre informació 

d’aquesta. 

- L’escala de fatiga i el nombre de repeticions serien les dades més interessants 

a guardar per un estudi posterior 

- Les edats adients pel joc es trobarien compreses entre els 12 i 16 anys. 

- Poder incloure una segona modalitat on els jugadors reben la pista 

automàticament després de realitzar cert esforç físic.  

Més endavant es va decidir fer una avaluació preliminar del prototip pilot del 

projecte. Aquesta avaluació no s’ha fet amb pacients amb DMD per falta de temps, ja 

que estava planejada per fer-la als últims mesos del projecte, com es pot observar 
en la [32], així que queda fora de l’abast del projecte. 

Tot i això, s’hauria volgut fer una avaluació amb molts usuaris d’un rang d’edat entre 

els 12 i 16 anys per poder fer un millor estudi de l’estat del projecte. Però aquesta 

part no ha sigut possible a causa de la pandèmia de la COVID-19. 

Les avaluacions es fan amb l’objectiu de mesurar la utilitat, usabilitat i satisfacció 

d’un projecte. En el nostre cas ens és impossible mesurar la utilitat o satisfacció pel 

fet que la prova no es farà amb pacients de DMD.  

Per tant s’estableix com a objectiu de l’avaluació preliminar mesurar la usabilitat del 

projecte, és a dir, determinar si aquest és fàcil d’utilitzar i si és apreciat pels usuaris.  

El primer pas per poder realitzar l’avaluació va ser passar el servidor d’una xarxa 

local a una xarxa pública. Per fer-ho es va utilitzar pythonanywhere, un allotjament 

web públic que ofereix als usuaris penjar les seves webs i servidors escrits en 
llenguatge python.  

L’URL que es va establir per accedir a la pàgina web és: 

http://movitgame.pythonanywhere.com/ 

A continuació es va penjar l’app en un perfil de GitHub. L’enllaç que es va establir 

per poder-la descarregar és: https://github.com/janetvdg/MOVitGame 

 

http://movitgame.pythonanywhere.com/
https://github.com/janetvdg/MOVitGame
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També es van crear qüestionaris en línia sobre l’app i la pàgina web. En aquest 

treball només es discutiran les preguntes i respostes de la pàgina web.   

A l’hora de crear el qüestionari, es decideix adaptar les preguntes del SUS. El SUS 

(System Usability Scale), és un qüestionari de 10 preguntes amb cinc opcions, les 

quals van de: totalment d’acord a totalment en desacord [32]. Aquest sistema de 

preguntes et permet determinar la usabilitat de la pàgina web. També es decideix 

fer preguntes sobre el disseny i funcionament de la pàgina web per veure en quins 

aspectes es podria millorar. 

Les preguntes que es troben al qüestionari són les següents: 

- Preguntes que van d’una escala de l’1 (Totalment d’acord) al 5 (Totalment en 

desacord). Les primeres 10 són les preguntes adaptades del SUS. 
o Penso que m’agradaria utilitzar la pàgina web amb freqüència. 
o Trobo que la pàgina web és innecessàriament complexa. 
o Penso que la pàgina web és fàcil d’utilitzar. 
o Crec que necessitaria el suport d’una persona tècnica per navegar i 

utilitzar la pàgina web. 
o He trobat que les diverses funcions de la pàgina web estaven ben 

integrades. 
o Trobo que hi ha massa inconsistència en aquesta pàgina web. 
o Crec que molta gent podria arribar a aprendre a utilitzar aquesta 

pàgina web amb facilitat. 
o La pàgina web m’ha semblat molt molesta d'utilitzar. 
o Em sento segur/a utilitzant la pàgina web. 
o He hagut d’aprendre moltes coses abans de poder navegar i utilitzar 

la pàgina web correctament. 
o M’agrada el disseny de la pàgina web. 

- Preguntes obertes: 
o Què canviaries del funcionament de la pàgina web 
o Has trobat algun error de funcionament? Quin? 
o Estèticament com la milloraries? 

 

Després de fer públiques tant la web com l’app, es va poder fer proves a diverses 

persones que no estiguessin en el mateix lloc físic que algun dels desenvolupadors 

del projecte. A aquestes persones se’ls hi va enviar un correu amb un document que 

contenia instruccions precises sobre com instal·lar l’app i com preparar una partida. 

Tot i això, es va decidir fer algunes proves mentre algun dels membres del grup de 

MOVit Game supervisava la partida. En la Figura 5.1 es poden veure algunes de les 
fotografies d’aquestes proves. 
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Figura 5.1: Avaluació preliminar d'usabilitat de la prova de concepte de MOVit Game supervisada per l’autor. 

Avaluant les respostes de les preguntes del SUS, respostes que es poden veure en els 

histogrames de la Figura 5.3, s’arriben a les següents conclusions: 

- Seguint el sistema d’avaluació del SUS [33] s’obté una puntuació mitjana de 

87,08, la qual qualifica la pàgina web amb una excel·lent usabilitat. 

- No tots els usuaris tornarien a utilitzar la pàgina web tot i la seva usabilitat. 

Aquest fet pot ser que es trobi relacionat amb la satisfacció o utilitat 

d’aquesta, característiques que s’han d’avaluar en un futur.  

- Hi ha alguns enquestats que han tingut problemes per utilitzar la pàgina web 

sense ajuda. S’hauria de profunditzar en les raons que ho han provocat en 
una avaluació futura. 
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A l’observar les respostes sobre el disseny  de la pàgina web s’arriben a les següents 

conclusions: 

- El disseny de la pàgina web es considera agradable, amb un 4,17 de 5, tal com 

es mostra en la Figura 5.2. Tot i això s’han rebut propostes per millorar-lo 

molt interessants com les següents: 

o Ambientar la pàgina web seguint la narrativa de l’app. 

o Utilitzar llenguatge inclusiu. 

o Incorporar icones personalitzables pels usuaris que iniciïn sessió. 

o Modificar el justificat del text de la pàgina pels problemes que pot 

portar en adaptar-se a diferents dispositius. 

Els enquestats no han trobat problemes de funcionament, però han fet algunes 

propostes que es podrien implementar en un futur com: 

o Permetre un inici de sessió als usuaris del joc perquè puguin veure 

informació de les seves partides. 

o Implementar un xat en línia per parlar amb altres usuaris. 

 

Figura 5.2: Histograma de les respostes a la pregunta, "M'agrada el disseny de la pàgina web". 
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Figura 5.3: Histogrames de les respostes a les preguntes adaptades del SUS 
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6 Planificació i anàlisi econòmica del 

projecte 

6.1 Planificació del projecte 

Aquest TFG només recull el progrés fet en els primers 5 mesos en el projecte MOVit 

Game. El projecte té una durada d’un any i va començar oficialment el 01/02/2020. 

En la Taula 6.1 es pot observar la planificació preliminar del projecte realitzada per 

Joan Lobo Prat. Aquesta es pot comparar amb la Taula 6.2, la qual mostra la 
planificació que l’equip ha seguit realment durant el projecte. 

 Taula 6.1: Planificació preliminar de l’equip de tasques a fer cada mes en el projecte MOVit Game 

 

Taula 6.2: Planificació seguida per l’equip durant el projecte MOVit Game. En blau es pot observar les activitats on 
l’autor ha participat de forma més directa 

 

La plataforma de joc que s’ha desenvolupat durant aquest temps és l’aplicació client 

per a sistemes Android. Es va començar a dissenyar i implementar una adaptació del 

joc segons l’usuari un cop es va tenir ideat un concepte bastant desenvolupat del que 

volíem que fos MOVit Game. Paral·lelament es va començar a dissenyar 

l’arquitectura del projecte i es va començar a treballar amb el servidor i les 

connexions de l’aplicació amb aquest per tal de poder monitoritzar les partides del 

joc. Durant les últimes setmanes del projecte es va decidir avaluar la usabilitat d’una 

prova de concepte que incloïa tots els avanços realitzats per l’equip MOVit Game.   

 

Al febrer es va fer una nota de premsa on s’explicava que era MOVit Game. A causa 

de la pandèmia de la COVID-19 no s’ha pogut realitzar altres activitats de 

disseminació programades.  

 

 

Tasca \ Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desenvolupar la plataforma de 
joc 

            

Desenvolupar el sistema 
d’adaptació a l’usuari 

            

Desenvolupar un sistema de 
monitoratge 

            

Avaluació d’usabilitat i 
acceptació 

            

Activitats de disseminació             

Tasca \ Mesos 1 2 3 4 5 

Desenvolupar la plataforma de joc      

Desenvolupar el sistema d’adaptació a l’usuari      

Desenvolupar un sistema de monitoratge      

Avaluació preliminar d'usabilitat de la prova de concepte      

Activitats de disseminació      
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6.2 Anàlisi econòmica del projecte 

El projecte MOVit Game compta amb la col·laboració i patrocini de Duchenne Parent 

Project Spain. Gràcies a aquesta associació, el projecte compta amb un pressupost 
de 22.000€, calculat en la Taula 6.3. 

 Taula 6.3: Càlcul del pressupost pel projecte MOVit Game 

 

En la Taula 6.4, es presenta el cost aproximat d’execució de la part del projecte 

realitzada per l’autor. Tenint en compte els 12 crèdits ECTS del curs Treball de fi de 

Grau del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, es calcula que s’ha invertit 

un total de 360 hores en el projecte. 

En el càlcul d’aquests costos es té en compte que l’autor té un contracte de 

pràctiques on cobra el mínim establert per la normativa de pràctiques acadèmiques 

externes de l’ETSEIB. En la realitat, aquest contracte no existeix, ja que l’autor ha 

treballat en aquest projecte com a part del seu TFG de forma no remunerada. 

Taula 6.4: Càlcul del cost d'execució de la part del projecte MOVit Game realitzada per l'autor 

  

Concepte Descripció Quantitat (Euro) 

Material 

Projector 
Components electrònics 
Components mecànics 

Robots mòbils 
Sensors de moviment 

4.400 

Avaluació Clínica 
Terapeuta Ocupacional (10 hores) 

Metge Rehabilitador (5 hores) 
1.000 

Disseminació 
Viatge al congrés Internacional de 

DPPE, i al Congrés Internacional de 
Robòtica de Rehabilitació 

2.500 

Contracte Personal 
Suport a la 

investigació 

Contracte de pràctiques a temps 
parcial (15h/setmana) durant 12 

mesos 
11.00 

Costos Indirectes 17,7% 3.363 
 Total 22.363 

Concepte Descripció Quantitat (Euro) 

Material 
Llicencies dels programes utilitzats 

en el projecte 
0 

Contracte Personal 
Contracte d’estudiant en pràctiques 

(8€/h)  
2.880 

Costos 
d’Infraestructura 

Amortització de l’ordinador personal 
de l’autor (10% del seu cost total) 

98 

 Total 2.978 
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Conclusions 
En aquest treball s'han complert els objectius proposats en l’apartat 1.2.  

Durant tot el projecte s’ha col·laborat conjuntament amb l’equip en el disseny d’un 

model de requeriments d’aquest. A més s’ha ajudat en dissenyar els conceptes que 

conformen la proposta i implementació del joc, el qual es troba alineat amb els 
requeriments. 

La contribució més important de l’autor en el projecte ha estat el disseny i 

implementació de la base de dades, de l'aplicació servidor que es comunica amb 
l'aplicació mòbil i de la pàgina web.  

L’arquitectura de comunicacions dissenyada dins del projecte MOVit Game ha 

permès una correcta transmissió de dades entre els diferents elements que el 

constitueixen. L’autor ha col·laborat en la creació dels requeriments de la connexió 
entre el client i el servidor, i la seva posterior implementació. 

La base de dades implementada en el servidor del joc permet al projecte complir el 

seu objectiu de recol·lecció i emmagatzematge d’informació per un estudi posterior.  

La pàgina web s’ha dissenyat i implementat a partir d’un model de requeriments 
alineat en tot moment amb les necessitats que presentava el projecte. 

El projecte no es podria haver realitzat sense una bona comunicació i entesa entre 

els membres de l’equip. En un inici es va dividir en diverses parts per afavorir el 

treball individual, però a la mateixa vegada aquestes es trobaven interconnectades 

en tot moment. Era essencial progressar en les parts individuals perquè la resta 

pogués continuar amb el seu desenvolupament. 

Finalment, concloure que el projecte ha ajudat a l’autor a profunditzar molt més en 

els coneixements informàtics apresos durant els seus estudis en el grau en 

Enginyeria en Tecnologies Industrials. A part, ha pogut aprendre sobre altres àmbits 

de l’enginyeria com l’automàtica o la biomecànica i ha millorat les seves capacitats 

de treball en equip. 
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Lí nies futures 

El projecte MOVit Game necessita desenvolupar-se més enllà del treball fet en 

aquests primers mesos del projecte. Alguns dels punts a treballar en un futur són: 

- Implementar minijocs a l’app: L’objectiu és augmentar la motivació dels 

usuaris de la cadira MOVit a realitzar exercici físic. 

- Crear fites que emeten llum i soroll: L’objectiu és donar més facilitats al 

jugador per trobar els codis QR. 

- Crear una connexió bidireccional entre la cadira i l’app: L’objectiu és fer que 

la resistència que tenen els suports de la cadira variï segons la informació 

proporcionada per l’app. 

- Implementar un mode multijugador del joc: L’objectiu és crear un mode de 

joc col·laboratiu o competitiu que promogui les relacions interpersonals dels 

jugadors. 

- Valorar les propostes rebudes en els qüestionaris i implementar-les si 

s’escau. 

Un cop el projecte es trobi en un estat de desenvolupament avançat, s’haurà de 
validar-lo amb pacients de DMD.  

El pas final és fer un estudi dels efectes que té el projecte amb el benestar dels 

jugadors que tenen DMD. 
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Annex A: Atributs de la base de dades 
 

 

Usuari 

Atribut Tipus 
Valor per 
defecte 

Valor 
únic 

Funció/Descripció 

id Integer None Si Identificador 

usuari String None Si 
Nickname del 
jugador 

email String None Si 
Correu electrònic 
del jugador 

password String None No 
Contrasenya del 
jugador 

active Boolean None No 
Pren el valor True 
si la sessió del 
jugador està activa 

confirmed_at DateTime None No 
Emmagatzema 
quan s’ha creat el 
jugador 

roles Relationship - - 
Relaciona la classe 
User amb la classe 
Role 

Científic 

Atribut Tipus 
Valor per 
defecte 

Valor 
únic 

Funció/Descripció 

id Integer None Si Identificador 
usuari String None Si Nom del terapeuta 

email String None Si 
Correu electrònic 
del terapeuta 

password String None No 
Contrasenya del 
terapeuta 

active Boolean None No 

Pren el valor True 
si la sessió del 
terapeuta està 
activa 

confirmed_at DateTime None No 
Emmagatzema 
quan s’ha creat el 
terapeuta 

roles Relationship - - 
Relaciona la classe 
Cientific amb la 
classe Role 

posts Relationship - - 
Relaciona la classe 
Cientific amb la 
classe User 

num_usuaris Integer None No 
Quantitat de 
jugadors assignats 



Pàg. 49  Memòria 

 
 

 
 

partides Relationship - - 
Relaciona la classe 
User amb la classe 
Partida 

nom String None No Nom del jugador 

email_cientific 
String/ 
Relationship 

None No 
Correu del 
terapeuta al que 
està assignat 

codi String None Si 
Codi de registre del 
jugador 

punt_max Float 0.0 No 
Puntuació màxima 
del jugador 

registrat Boolean False No 
True si el jugador 
es troba registrat 

dificulty Integer 1 No 
Dificultat del 
jugador en l’ultima 
partida 

level Integer 1 No “Level” del jugador 

num_partides Integer 0 No 
Número de 
partides jugades 

last_partida String None No 
String de la data de 
l’última partida 

login PickleType {} No 

Emmagatzema la 
informació de l’inici 
de sessió del 
jugador que 
s’enviarà a l’app  

registre PickleType {} No 

Emmagatzema la 
informació del 
registre del jugador 
que s’enviarà a 
l’app  

inici PickleType {} No 

Emmagatzema la 
informació de l’inici 
de partida del 
jugador que 
s’enviarà a l’app  

partides_win Integer 0 No 
Número de 
partides guanyades 

 

Rol 
Atribut Tipus Valor per defecte Valor únic Funció/Descripció 

id Integer None Si Identificador 
name String None Si Nom del rol 
description String None No Descripció del rol 
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Partida 
Atribut Tipus Valor per defecte Valor únic Funció/Descripció 

id Integer None Si Identificador 

player 
String/ 
Relationship 

None No 
Nickname del jugador 
assignat a la partida 

total_points Float None No Punts de la partida 
level_partida Integer None No “Level” de la partida 

current Boolean False No 
Pren el valor True si el 
jugador esta jugant la 
partida 

difficulty_partida Integer None No Dificultat de la partida 

roles Relationship - - 
Relaciona la classe 
Cientific amb la classe 
Role 

num_milestones Integer None No 
Nombre de fites de la 
partida 

rank Integer 1 No 
Posició en el rànquing 
de la partida 

pics PickleType [] No 

Llista de pics de 
moviments del braç 
que ha fet entre cada 
fita 

nparades Integer 0 No 
Número de parades 
que ha fet en la 
partida 

order PickleType [] No 
Ordre de fites que ha 
seguit el jugador 

dia_partida String None No 
String de la data de la 
partida 

answer1 Integer None No 

Resposta a la primera 
pregunta del 
qüestionari final de 
fatiga de l’app. 

answer2 Integer None No 

Resposta a la segona 
pregunta del 
qüestionari final de 
fatiga de l’app. 

answer3 Integer None No 

Resposta a la tercera 
pregunta del 
qüestionari final de 
fatiga de l’app. 

answer4 Integer None No 

Resposta a la quarta 
pregunta del 
qüestionari final de 
fatiga de l’app. 

 


