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Resum
Actualment hi ha persones ancianes que es poden valdre per si soles, però econòmicament no
es poden permetre viure en un habitatge. Existeixen institucions i empreses que s’encarreguen
de proporcionar habitatges a aquest segment de la població a un cost reduït i oferir-los serveis
de neteja i atenció mèdica.
Sota aquest context, aquestes institucions i empreses necessiten un software per gestionar els
usuaris dels seus habitatges i els serveis que se’ls ofereix. En aquest Treball Final de Grau s’ha
realitzat una Single Page Aplication en Angular, que cobreix la part de front-end d’aquest
software.
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Resumen
Actualmente hay personas ancianas que pueden valerse por sí solas, pero económicamente no
se pueden permitir vivir en una vivienda. Existen instituciones y empresas que se encargan de
proporcionar viviendas a este segmento de la población a un coste reducido y ofrecerles servicios
de limpieza y atención médica.
Bajo este contexto, estas instituciones y empresas necesitan un software para gestionar los
usuarios de sus viviendas y los servicios que se les ofrece. En este Trabajo Final de Grado se
ha realizado una Single Page Aplication en Angular, que cubre la parte de front-end de este
software.
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Abstract
Currently there are elderly people who can live on their own, but economically they cannot afford
to live in a house. There are institutions and companies that are responsible for providing housing
at a reduced cost to this segment of the population and offer cleaning services and medical care.
In this context, these institutions and companies need a software to manage the residents of their
homes and the services offered to them. In this Final Degree Project, a Single Page Application
in Angular has been made, which covers the front-end part of this software.
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1. Introducció i contextualització
1.1 Introducció
El Treball de Fi de Grau “Desenvolupament d’una SPA per a la gestió d’habitacles amb serveis
per ancians” pertany als estudis del Grau en Enginyeria Informàtica impartit a la Facultat
d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya [1]. El treball està realitzat
amb la cooperació de l’empresa Getronics [2], que ofereix solucions informàtiques a clients de
diferents sectors.
El projecte documenta una aplicació realitzada amb Angular 7 [3] que forma part d’un conjunt de
solucions tecnològiques que ofereix Getronics als seus clients. Sota una mateixa base de dades
comuna que abasta un gran nombre d’usuaris, Getronics ofereix diverses aplicacions webs
realitzades amb Angular per gestionar informació d’usuaris amb necessitats concretes. Aquestes
aplicacions webs fan peticions a una API REST que s’encarrega de gestionar la base de dades
comuna i oferir la informació necessària a cada web.
En concret, aquesta aplicació web està destinada a empreses o institucions que ofereixen
habitatges a persones d’edat avançada sense dependència. Tot i que aquestes persones es
poden valdre per si soles, l’allotjament pot oferir serveis optatius com geriatria o neteja de la llar.
L’aplicació gestiona les dades dels ancians i els habitatges i serveis que se’ls ofereix.

1.2 Formulació del problema
Moltes persones grans que encara es poden valdre per si soles, no disposen d’un allotjament on
viure. Un servei que se’ls proporciona és habitatges on poden fer el seu dia a dia sense requerir
atenció especial.
A diferència de les residències, on se'ls proporcionen serveis específics per tractar les seves
necessitats, aquests habitatges només han d'oferir els serveis mínims, ja que els ancians es
poden valdre per si sols.
Les empreses o institucions que disposen d’aquests allotjaments necessiten una plataforma on
poder gestionar els usuaris que resideixen en els seus habitatges i tenir un control del diferents
serveix
que
se’ls
ofereix.

1.3 Solució del problema
La realització d’aquesta SPA és la solució de la part de front-end que ofereix Getronics als clients
que han sol·licitat un aplicatiu que els permeti gestionar els habitatges per ancians. L’aplicatiu
permetrà gestionar tant l’entrada de nous inquilins als habitatges, com la sortida d’aquests.
També permetrà gestionar les seves dades i els serveix que se’ls ofereix.
Els usuaris que utilitzaran l’aplicació no seran directament els ancians que habitaran els
habitatges, sinó que seran els treballadors de l’empresa o institució que ha sol·licitat l’aplicatiu.
Aquests s’encarregaran de gestionar les dades dels ancians i realitzar tots els tràmits.
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Amb aquesta solució s’espera cobrir totes les necessitats dels centres o institucions que han
demanat l’aplicatiu, així com facilitar-los la feina creant una interfície fàcil d’usar i comprensible.

1.4 Justificació del projecte
Aquest projecte ha sigut realitzat degut a que certs clients de l’empresa Getronics han sol·licitat
aquesta aplicació amb una solució personalitzada per la seva empresa. Aquesta solució els
permet cobrir les seves necessitats específiques així com integrar-se amb les solucions que ja
disposen.
Tot i que aquests clients volen una solució única per la seva empresa, al mercat podem trobar
eines similars que ofereixen solucions semblants. A continuació analitzarem algunes d’aquestes
eines.

ResiPlus
ResiPlus [4] és un software de AddInformatica per gestionar residències de gent gran, centre de
dia, centres de diversitat funcional i centres ocupacionals.
Els seus punts forts són:
•
•
•
•

Software fàcil de fer servir
La instal·lació es realitza segons les necessitats del client
Disposen de suport tècnic
Disposen de cursos online de formació

GeroSalus
GeroSalus [5] és un software especialitzat en residències, centres de dia i atenció domiciliaria
que permet una gestió dels residents, una gestió del personal que hi treballa i una gestió
econòmica
del
centre.
Els seus punts forts són:
•
•
•

Està dissenyat per geriatres, gerontòlegs i directors de centres Geriàtrics i basat en
l’experiència de 6000 clients del sector de la salut de 30 països.
Adaptable a les necessitats particulars de cada centre
Beneficis econòmics directes, fruit de l'eliminació d'errors, estalvi de temps i optimització
de la presa de decisions.

Gestión de residencias
Gestión de residències [6] és un software per la gestió completa de centres de residència, centres
de dia, centres de menor i centres de discapacitats. L’equip de gestió de residències personalitza
software en funció de les necessitats de cada centre.
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Els seus punts forts són:
•
•
•

Fàcil de fer servir i personalitzable.
Preu més baix que altres softwares.
No es requereix una instal·lació. Es tracta d’una aplicació web on els treballadors poden
accedir mitjançant un navegador.

Ecosoft
Ecosoft [7] és una empresa que proporciona serveis per una gran varietat de negocis. Entre ells
ofereix un software per a gestionar residències geriàtriques que permet gestionar els usuaris i al
personal, així com planificar els torns de treball i definir les tasques que els treballadors han de
realitzar.
Els seus punts forts són:
•
•
•
•

Aplicació web que es pot fer servir des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.
Interfície simple i atractiva per facilitar la feina als treballadors.
Servei d’atenció al client i resolució d'incidències telemàticament i presencialment.
Disposa de multitud d’eines que es poden combinar al servei d’allotjament. Com el control
del personal o la gestió de costos del negoci.

1.5 Stakeholders
A continuació es mostrarà un llistat dels actors implicats en el treball, ja sigui la utilització del
software, com per la realització del mateix Treball Final de Grau.
Ancians
Persones d’edat avançada que requereixen un habitacle. Aquestes persones no faran ús directe
de l’aplicació web. Els treballadors del centre donaran d’alta la seva informació al software,
gestionaran les seves dades i realitzaran tots els seus tràmits.

Director i ponent
El director del projecte, Marià Comuñez, és el IT Project Manager a Getronics i liderarà el
desenvolupament del projecte. Amb la seva llarga experiència en el desenvolupament de
projecte, guiarà i ajudarà a l’alumne per tal d’assolir els objectius de desenvolupament fent ús de
bones pràctiques i dintre de les dates establertes.
El ponent del projecte, Xavier Burgués, secretari del departament d’Enginyeria i Sistemes de
Informació de la UPC [8], supervisarà el correcte desenvolupament del Treball Final de Grau de
l’alumne.

Equip de desenvolupament
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Equip multifuncional que s’encarregarà de definir els requisits, el disseny, el desenvolupament i
el desplegament del software. L’alumne d’aquest Treball Final de Grau és part d’aquest equip i
s’encarrega del desenvolupament front-end del projecte.
Getronics
Empresa amb propietat del projecte que s’encarrega de gestionar l’equip de desenvolupament
pel correcte desenvolupament i finalització del projecte. Així com la venda d’aquest servei a
tercers.
Empresa o institució
Empresa o institució que contractarà els serveis de Getronics per fer ús del software que s’està
desenvolupant.
Treballadors de l’empresa o institució
Persones que treballen a l’empresa o institució que disposa dels allotjaments i s’encarreguen de
gestionar les dades dels inquilins. Els inquilins no faran ús del software, ja que aquest està
destinat als treballadors, els quals gestionaran les dades dels ancians dintre de la plataforma i
realitzaran tots els seus tràmits.
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2. Objectius i abast del projecte
2.1 Objectius
2.1.1 Objectiu principal
L’objectiu principal del projecte és oferir a les empreses i institucions que disposen d’allotjaments
per ancians, una solució que permeti gestionar les dades i tràmits dels inquilins dels seus
allotjaments, alhora que ofereixi una interfície bonica i fàcil d’usar per facilitar la feina als seus
treballadors.

2.1.2 Subobjectius
Utilització de tècniques de desenvolupament Agile
Aquest projecte farà ús de tècniques de desenvolupament Agile per assolir tots els objectius de
desenvolupament proposats d’una manera eficient i eficaç. Un subobjectiu del projecte és complir
amb aquesta metodologia i cada setmana realitzar una revisió de les tasques del sprint.
Compliment del termini d’entrega
Tot i que el projecte farà ús de tècniques scrum i per tant la planificació i la data de finalització de
les tasques pot variar, aquest projecte sí que ha de complir amb la data d’entrega prevista.
D’aquesta manera el software es podrà entregar al client en la data acordada i es podrà defensar
el projecte davant el tribunal amb el projecte finalitzat.
Compliment dels objectius del Treball Final de Grau
Aquest projecte ha de complir amb els objectius exigits per a la correcta realització d’un Treball
Final de Grau. Aquests objectius s’han de complir tant per la part tècnica del projecte com per la
redacció de la memòria i defensa davant el jurat.
Creació de components reutilitzables
Els components creats dintre del software desenvolupat, com poden ser taules, modals o
formularis, han d’estar encapsulats en una classe que rebi paràmetres d’entrada i tingui
paràmetres de sortida. D’aquesta manera s’aconseguiran components independents que es
podran reutilitzar en altres aplicacions de l’empresa.
Arquitectura correcte
L’arquitectura del software ha d’estar dissenyada de tal manera que sigui comprensible i
mantenible. El software s’usarà durant molts anys i és un requisit indispensable que es pugui
mantenir i ampliar tant pel programador que realitza el projecte com per altres empleats que en
un futur podrien encarregar-se del projecte.
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2.2 Abast
L’abast d’aquest treball final de grau contempla totes les tasques que s’han de realitzar a la part
de front-end de la solució sol·licitada a Getronics per gestionar els habitatges per ancians. Aquest
treball final de grau no contempla cap tasca relacionada amb el desenvolupament del backend
ni amb el deploy del projecte.
L’abast d’aquest projecte inclou totes les tasques que s’han de realitzar a front-end perquè la
SPA permeti vincular i desvincular usuaris dels habitatges, gestionar les dades d’aquests usuaris
i registrar els serveis que se’ls ofereix.

2.3 Possibles riscos
2.3.1 Riscos
Inexperiència en les tecnologies emprades i el testing
Degut a la inexperiència en les tecnologies emprades, s’haurà de tenir en compte un temps
d’aprenentatge que repercutirà en la durada del projecte. Tanmateix la manca d’experiència
afectarà en el nombre d’errors que s’hauran de solucionar i que augmentarà el temps de
desenvolupament del projecte.
Limitació temporal
Si sorgeixen contratemps que actualment no es tenen en compte durant el desenvolupament, hi
ha risc de que no s’arribi a la data d’entrega del Treball Final de Grau amb el projecte finalitzat i
que no es pugui entregar al client en la data acordada.

Assignació per part de l’empresa de tasques no pertinents al projecte
Es pot donar el cas que l’empresa derivi l’empleat a la realització o manteniment d’altres projectes
on es requereixi força de treball. Això suposaria un endarreriment en el desenvolupament del
projecte i un esforç més gran per part de l’alumne per arribar a assolir els objectius de
desenvolupament.

Errors de comunicació
En el cas que el client no comuniqui bé algun dels aspectes del projecte, aquest es pot endarrerir
degut a que s’haurien de tornar a modificar parts d’aquest. També es pot donar el cas que
l’empresa no comuniqui bé a l’alumne el treball que ha de realitzar i aquest hagi de tornar a
desenvolupar algunes parts del projecte.

Planificació temporal incorrecte
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És molt difícil estimar exactament el temps de desenvolupament de cada tasca. Per això és
probable que el temps total de planificació del projecte sigui incorrecte. Tot i això s'estimen les
tasques a alça per tal d’evitar endarreriments en la finalització del projecte.

2.3.2 Plans de mitigació
En aquest apartat veurem els riscos que poden sorgir durant el projecte, la probabilitat de que passin,
l’impacte que tenen en el desenvolupament i el pla de mitigació per resoldre aquests riscos. Aquest apartat
fa referència a l’apartat 3.5 Obstacles i riscos.

Risc

Probabilitat Impacte Pla de mitigació

Inexperiència en Mitjà
les
tecnologies
emprades i el
testing

Alt

En aquesta planificació les tasques s’han
sobreestimat de temps per tal de contemplar
la part d’aprenentatge de les tecnologies.

Limitació temporal

Alt

Es poden donar contratemps que facin que
s’arribi a la data d’entrega. El pla de mitigació
seria fer hores fora de l’horari laboral, per tal
de
poder
dedicar
més
hores al
desenvolupament del software i a la
memòria.

Assignació per part Baix
de l’empresa de
tasques
no
pertinents
al
projecte

Mitjà

Pot ser que l’empresa tingui més volum de
treball en algun altre projecte que estigui
realitzant i necessiti un cop de mà d’altres
desenvolupadors. El pla de mitigació seria
treball fora de l’horari laboral per tal d’assolir
els objectius de desenvolupament proposats
en aquest projecte.

Errors
comunicació

Mitjà

Degut la professionalitat de l’empresa
Getronics, no hi hauria d’haver errors de
comunicació dintre de l’empresa.
Tot i això, en el cas que no s’hagi expressat
o entès bé la feina que s’ha de realitzar,
s’hauria de dedicar hores fora de la jornada
laboral per recuperar les hores perdudes i
tornar a fer les tasques que s’han fet
malament.

Mitjà

Amb Scrum a cada sprint es pot veure el
progrés que s’ha fet i les tasques que
queden per realitzar. D’aquesta manera es
pot afegir o eliminar tasques al següent
sprint segons la necessitat, amb l’objectiu
d’adaptar el desenvolupament i aconseguir
el resultat desitjat.

Planificació
temporal
incorrecte

Mitjà

de Baix

Alt

Taula 1 Plans de mitigació
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2.3.3 Recursos addicionals necessaris
Per la correcta realització del projecte, es necessiten uns recursos addicionals que en el cas que
faltessin, poden afectar en el temps de desenvolupament del projecte o en la qualitat d’aquest.
L’empresa Getronics proporciona tots aquests recursos i no hauria de faltar cap d’aquests. A
continuació s’exposa el llistat d’aquests recursos.

Hardware

Software

Indirectes

Ordinador Dell

Llicència Windows 10

Lloguer

Pantalla HP Compaq LA1951g Llicència Office 365

Electricitat

Teclat Dell SK8115

Llicència Jira

Aigua

Ratolí DELL rp962/py777

Llicència Visual Code Studio Cafè

Lloguer servidor

Llicència Skype Business

Internet
Impressora multifunció HP
Papereria

Taula 2 Taula de recursos addicionals necessaris

2.4 Metodologia i rigor
A Getronics es fa servir la metodologia Scrum per desenvolupar la majoria de projectes. En
aquest projecte també es farà servir Scrum.
Es defineix un backlog on s’identifiquen i s’ordenen totes les històries d’usuari segons la prioritat.
A cada iteració del projecte, s’escullen unes tasques i es realitzen fins que acaba la iteració. En
acabar la iteració s’avalua si s’han assolit els objectius i el rendiment del treball. Les tasques que
no s’han acabat es posen a la següent iteració i s’introdueixen noves tasques del backlog.
D’aquesta manera s’aconsegueix tenir un control de com avança el projecte i permet canviar de
rumb del projecte en funció de les necessitats que es troben durant el desenvolupament.

2.5 Eines de seguiment
Git
Git [9] és un software de control de versions que té per objectiu portar un registre dels canvis en
arxius i coordinar el treball que diverses persones realitzen sobre arxius compartits.
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Gitlab
Gitlab [10] és un servei web de control de versions i desenvolupament de programari col·laboratiu
basat en Git. A més de gestor de repositoris, el servei ofereix també allotjament de wikis i un
sistema de seguiment d'errors, tot això publicat sota una Llicència de codi obert.

Trello
Trello [11] és un software d’administració de projectes amb interfície web i client per iOS i Android
per organitzar projectes.
Inicialment s’anava a utilitzar Jira, però finalment s’ha usat Trello. Trello no és una eina tan potent
i amb tantes funcionalitats com Jira, però s’ha elegit ja que solventava d’una manera senzilla i
lleugera les necessitats de planificació del projecte.

Model GitFlow
Utilitzarem Gitflow [12] com a metodologia per pujar el codi a Gitlab i mantenir un control sobre
els canvis realitzats.

Figura 1 Model GitFlow

Inicialment tindrem una branca master, que contindrà l'aplicació desenvolupada i testada perquè
el públic el pugui utilitzar.
Per desenvolupar el codi tindrem una branca anomenada "develop", que contindrà l'última versió
de projecte desenvolupada.
Cada vegada que es vulgui realitzar una funcionalitat, es crearà una branca a partir de develop
amb el nom "feature / nom_funcionalidat" i quan aquesta estigui acabada s'unirà amb develop.
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Quan una nova versió es vulgui llançar es passarà a una branca anomenada "release /
versió_del_projecte"; si aquesta no s'ha de retocar es passarà el contingut a la branca master,
sinó es tornarà a "develop". En el cas que es passi a màster, s'haurà d'indicar un tag amb la
versió de l'aplicació.
Si es troba un error en màster, s'haurà de passar a la branca hotfixes i un cop solucionat l'error,
tornar a passar el contingut a màster i unir el contingut amb develop.

2.6 Eines de validació de requisits
Gitlab CI
Gitlab CI és una eina d’integració contínua que permet la creació de pipelines per tal que es
realitzin accions concretes al modificar el contingut d’una branca de git.

TSLint
TSLint [13] és una eina per comprovar si el codi escrit en Typescript compleix les regles de
codificació. Es marcaran unes regles estrictes d’estil i abans de pujar cap canvi al Gitlab, el codi
del software haurà de complir aquestes regles. D’aquesta manera s’estalviaran errors quan es
faci merge de dos arxius iguals però amb diferents estils de codificació i també es facilitarà la
lectura del codi.
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3. Planificació
3.1 Planificació inicial
En aquest apartat veurem el temps què es tardarà a desenvolupar el projecte, les dates en les
quals es realitzarà i la data prevista d’entrega de la memòria.
El projecte va començar amb l’inici de l’assignatura GEP el 17 de febrer i aquesta acabarà el 15
de març amb un total de 75 hores dedicades a l’assignatura, segons les especificacions de GEP.
El desenvolupament del projecte constarà de cinc sprints, seguint la metodologia Agile, amb una
duració de dues setmanes cada un. L’inici del primer sprint és el 16 de març i la finalització de
l’últim sprint el 22 de maig, amb un total de 400 hores de desenvolupament.
El període per redactar la memòria del projecte i corregir la documentació ja escrita abasta del
25 de maig al 12 de juny, amb una dedicació total a la memòria de 100h.
El

total

d’hores

dedicades

al

projecte

és

de

550

hores.

3.1.1 Definició de tasques
Gestió del projecte (17/02/20 al 15/03/20) [75h]
T001: Gestió del projecte
Descripció: Inclou l’estudi del material de treball i les diferents activitats plantejades a
l’assignatura de GEP.
Duració: 75h
Dependències: Recursos humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador
Sprint 1 (16/03/20 al 27/03/20) [80h]
T002: Reunió sprint 1
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 1
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T003: Gestió de les dades personals dels usuaris

Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar i modificar les dades dels usuaris.
Duració: 40h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
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Recursos materials: Ordinador
T004: Visualitzar I afegir observacions
Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar observacions que han fet altres
treballadors sobre l’usuari i afegir-ne de noves.
Duració: 15h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T005: Visualitzar els tràmits històrics
Descripció: Un treballador del centre ha de poder veure tots els tràmits històrics que ha fet
cada usuari. Aquest llistat de tràmits ha de contenir una paginació per tal de facilitar la
visualització.
Duració: 15h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
Sprint 2 (30/3/20 al 10/4/20) [80h]
T006: Reunió sprint 2
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 2
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T007: Alta I baixa d’usuaris al servei d’habitatges
Descripció: Un treballador del centre ha de poder donar d’alta i baixa a un usuari del servei
d’habitatges.
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T008: Vinculació I desvinculació d’usuaris a habitatges
Descripció: Un treballador del centre ha de poder vincular i desvincular un usuari a un pis de
l’habitatge i ha de poder pujar un document en PDF del contracte de lloguer de l’habitatge.
Duració: 35h
Dependències: T007
Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T009: Contractació de serveis de geriatria I neteja
Descripció: Un treballador del centre ha de poder sol·licitar un servei de Geriatria i Neteja per
a un usuari del servei.
Duració: 25h
Dependències: T007
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Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
Sprint 3 (13/04/20 al 24/04/20) [80h]
T010: Reunió sprint 3
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 3
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T011: Gestió de dades familiars
Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar, afegir i modificar dades sobre
el nucli familiar de l’usuari i el nucli familiar de convivència.
Duració: 50h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T012: Gestió de dades de convivència
Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar, afegir i modificar dades sobre
la unitat de cohabitació i la unitat de convivència.

Duració: 30h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
Sprint 4 (27/04/20 al 8/5/20) [80h]
T013: Reunió sprint 4
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 4
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T014: Informar d’un copagament
Descripció: Un treballador del centre ha de poder informar d’un copagament de l'usuari.
Duració: 15h
Dependències: T007
Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T015: Gestió de dades de salut
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Descripció: Un treballador del centre ha de poder afegir i editar dades de salut. S’ha de
calcular l’índex de Barthel i de Pfeiffer del usuari.
Duració: 35h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T016: Gestió de dades d’autonomia I discapacitat
Descripció: Un treballador del centre ha de poder afegir i editar dades d’autonomia de l’usuari.
Concretament dades sobre malalties mentals, cròniques, infeccioses i toxicòmanes.
Duració: 25h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
Sprint 5 (11/05/20 al 22/5/20) [80h]
T017: Reunió sprint 5
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 5
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T018: Gestió d’ingressos mensuals
Descripció: Un treballador del centre ha de poder afegir i editar dades sobre els ingressos
mensuals de l’usuari.
Duració: 25h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T019: Gestió de la situació de l’habitatge
Descripció: Un treballador del centre ha de poder afegir i editar informació sobre la situació
en la qual es troba l’habitatge on resideix l’usuari.
Duració: 20h
Dependències: T007
Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T020: Afegir informació addicional
Descripció: Un treballador del centre ha de poder afegir informació addicional (dades i
documents) de l’usuari.
Duració: 25h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
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Entrega de la memòria (25/05/20 al 12/6/20) [100h]
T021: Entrega de la memòria
Descripció: Inclou les reunions amb el ponent, el refinament de la documentació existent i la
redacció de la documentació tècnica.
Duració: 75h
Dependències: Recursos humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador

3.1.2 Estimació individual de les tasques
A la següent taula veurem l’estimació del temps per cada tasca del projecte. Hi ha dues tasques
que són de documentació (T001 i T021) i 19 tasques que no són de documentació.
Les tasques que no són documentació consten de 4 parts. La primera, la documentació de
requisits, documenta les restriccions que ha de complir la funcionalitat. La segona, el disseny,
especifica l’arquitectura del software i com interactuen els elements que el componen. La tercera,
la implementació, és el desenvolupament del software. L’última, les proves, s’encarreguen provar
les
funcionalitats
del
software
i
comprovar
que
compleixin
els
requisits.
Tasca
T001

Hores per rol / procés (h)
Documentació Requisits
75

T002

10

T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009
T010
T011
T012
T013
T014
T015
T016
T017
T018
T019
T020

4
2
2
10
1
4
1
10
6
2
10
2
2
2
10
2
1
2

Total (h)
Disseny

Desenvolupament

Proves
75
10

6
3
3

20
5
5

10
5
5

2
6
2

5
20
5

2
5
2

8
4

26
20

10
4

4
6
6

5
17
12

4
10
5

6
3
6

12
12
12

5
4
5

40
15
15
10
10
35
10
10
50
30
10
15
35
25
10
25
20
25
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T021

75

75
Total

550

Taula 3 Taula d’estimació de tasques

3.2.3 Diagrama de Gantt
A continuació es mostra el diagrama de Gantt on es pot veure amb claredat el temps de
desenvolupament de projecte.
Gestió del projecte

Figura 2 Diagrama de Gantt de la gestió del projecte

Sprint 1

Figura 3 Diagrama de Gantt de l’sprint 1
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Sprint 2

Figura 4 Diagrama de Gantt de l’sprint 2

Sprint 3

Figura 5 Diagrama de Gantt de l’sprint 3
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Sprint 4

Figura

6

Diagrama

de

Gantt

de

l’sprint

4

Sprint 5

Figura 7 Diagrama de Gantt de l’sprint 5

Entrega de la memòria
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Figura 8 Diagrama de Gantt de l’entrega de la memòria

3.2 Pressupost inicial
En l’apartat de pressupost es descriuen els costos econòmics del projecte. Es proposarà una
estimació d’aquests, ja que fins a la finalització del projecte no es poden saber els costos reals
d’aquests.

3.2.1 Identificació i estimació dels costos
En aquest apartat es descriuran els costos del personal, del hardware, del software, els costos
indirectes del projecte, els imprevistos i es proposarà un pla de contingència. Per últim
s’exposaran el pressupost comptant amb tots els costos totals del projecte, amb el pla de
contingència i sense el pla de contingència.
El llistat de tasques del personal s’han extret de l’apartat 6.1 Definició de tasques i 6.2 Estimació
de les tasques i seguint la planificació del Gantt. El llistat de hardware, software, i costos
indirectes s’ha extret de l’apartat 7.2 Recursos addicionals necessaris.

Costos de personal
En cada tasca que s’ha de realitzar interactuen diferents rols; el cap de projecte, l’analista de
software, l’arquitecte de software, el desenvolupador del software i el tester. S’ha de concretar
que totes aquestes tasques les realitzarà l’alumne d’aquest Treball Final de Grau.
El preu per hora que s’ha definit segueix els convenis de l’empresa Getronics i són els següents.
•
•
•
•
•

Cap de projecte: 12,00€/h
Analista del software: 11,00€/h
Arquitecte del software: 14,00€/h
Desenvolupador del software: 10,00€/h
Tester 10,00€/h

Tasca

Preu per rol / procés (h)
Documentació
Requisits

Total (h)
Disseny

Desenvolupament

Proves
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T001

843,75€

843,75€

T002

112,50€

T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009
T010
T011
T012
T013
T014
T015
T016
T017
T018
T019
T020
T021

44,00€
22,00€
22,00€
112,50€
11,00€
44,00€
11,00€
112,50€
66,00€
22,00€
112,50€
22,00€
22,00€
22,00€
112,50€
22,00€
11,00€
22,00€

112,50€
84,00€
42,00€
42,00€

200€
50€
50€

100€
50€
50€

28,00€
84,00€
28,00€
0,00€
112,00€
56,00€

50€
200€
50€
0€
260€
200€

20€
50€
20€
0€
100€
40€

56,00€
84,00€
84,00€

50€
170€
120€

40€
100€
50€

84,00€
42,00€
84,00€

120€
120€
120€

50€
40€
50€

843,75€
Total

428,00€
164,00€
164,00€
112,50€
109,00€
378,00€
109,00€
112,50€
538,00€
318,00€
112,50€
168,00€
376,00€
276,00€
112,50€
276,00€
213,00€
276,00€
843,75€
6.043,00€

Taula 4 Taula de costos del personal

Costos de hardware
Nom
Ordinador Dell
Pantalla
HP
Compaq
LA1951g
Teclat
Dell
SK8115
Ratolí
DELL
rp962/py777
Lloguer
servidor
Total

Preu unitari
949,00 €
53,00 €

Vida útil
4 anys
4 anys

Cost per hora
0,03 €
0,00 €

Hores
550
550

Amortització
14,90 €
0,83 €

12,11 €

4 anys

0,00 €

550

0,19 €

24,99 €

4 anys

0,00 €

550

1,57 €

300,00 €

1 any

0,01 €

550

4,71 €

22,20 €
Taula 5 Taula de costos del hardware

Costos de software
Nom
Llicència
Windows 10
Llicència Office
365
Llicència Jira

Preu unitari
259,00 €

Vida útil
4 anys

Cost per hora
0,01 €

Hores
550

Amortització
4,07 €

299,00 €

4 anys

0,01 €

550

4,69 €

56,00 €

4 mesos

0,00 €

550

2,57 €
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Llicència
Visual
Code
Studio
Llicència
Skype
Business
Total

259,00 €

1 any

0,03 €

550

16,26 €

20,00 €

1 any

0,00 €

550

1,26 €

Hores
550
550
550
550
550
550

Amortització

550

0,63 €

28,84 €
Taula 6 Taula de costos del software

Costos indirectes
Nom

Preu unitari

Vida útil

Lloguer
Electricitat
Aigua
Café
Internet
Impressora
multifunció HP
Papereria
Total

4.000,00 €
400,00 €
200,00 €
200,00 €
400,00 €
500,00 €

1 any
1 any
1 any
1 any
1 any
4 anys

Cost per hora
0,46 €
0,05 €
0,02 €
0,02 €
0,05 €
0,01 €

10,00 €
334,96 €

1 any

0,00 €

251,14 €
25,11 €
12,56 €
12,56 €
25,11 €
7,85 €

Taula 7 Taula de costos indirectes

Contingències
En aquest projecte s’ha reservat un 15% del pressupost per contingències com a marge de
seguretat.
Nom
Personal
Hardware
Software
Indirectes
Total

Valor(€)
6.043,00 €
22,20 €
28,84 €
334,96 €
7.393,35 €

Contingència
0,15

Preu total
6.949,45 €
25,53 €
33,17 €
385,20 €

Taula 8 Taula de contingències

Imprevistos
Nom
Ordinador averiat
Pantalla averiada
Teclat averiat
Ratolí averiat
Total

Preu
949€
53€
12,11€
24,99€
103,91 €

Probabilitat
0,1
0,1
0,1
0,1

Preu final
95€
5€
1€
2€

Taula 9 Taula d’imprevistos

3.2.2 Pressupost
El pressupost final és de 6.532,91€ sense contingències i de 7.497,26€ amb contingències.
Nom
Personal

Sense contingències
6.043,00 €

Amb contingències
6.949,45 €
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22,20 €
28,84 €
334,96 €
103,91 €
6.532,91 €

Hardware
Software
Indirectes
Imprevistos
Total

25,53 €
33,17 €
385,20 €
103,91 €
7.497,26 €

Taula 10 Taula amb el pressupost final

3.3 Planificació final
En aquest apartat veurem el temps què s’ha tardat a desenvolupar el projecte, les dates en les
quals s’ha realitzat i la data d’entrega de la memòria.
El projecte va començar amb l’inici de l’assignatura GEP el 17 de febrer i aquest va acabar el 15
de març amb un total de 75 hores dedicades a l’assignatura, segons les especificacions de GEP.
El desenvolupament del projecte consta de quatre sprints, seguint la metodologia Agile, amb una
duració de dues setmanes cada un. L’inici del primer sprint és el 16 de març i la finalització de
l’últim sprint el 8 de maig, amb un total de 278 hores de desenvolupament.
El període per redactar la memòria del projecte i corregir la documentació ja escrita abasta del
25 de maig al 12 de juny, amb una dedicació total a la memòria de 75h.
El

total

d’hores

dedicades

al

projecte

és

de

428

hores.

3.3.1 Definició de tasques
Durant cada sprint s’han definit una sèrie de tasques a fer. Aquest apartat mostra les tasques
s’han realitzat durant cada sprint. Com s’observarà a continuació, el número de les tasques no
està ordenat. Això es degut a que el número de tasca correspon a la planificació inicial i l’ordre
de realització de les tasques ha canviat respecte la aquesta planificació.
Gestió del projecte (17/02/20 al 15/03/20) [75h]
T001: Gestió del projecte
Descripció: Inclou l’estudi del material de treball i les diferents activitats plantejades a
l’assignatura de GEP.
Duració: 75h
Dependències: Recursos humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador
Sprint 1 (16/03/20 al 27/03/20) [80h]
T002: Reunió sprint 1
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 1
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
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Recursos materials: T007: Vinculació d’usuaris al servei d’habitatges
Descripció: Un treballador del centre ha de poder donar d’alta a un usuari del servei
d’habitatges.
Duració: 25h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T003: Gestió de les dades personals dels usuaris

Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar i modificar les dades dels usuaris.
Duració: 35h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T004: Visualitzar I afegir observacions
Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar observacions que han fet altres
treballadors sobre l’usuari i afegir-ne de noves.
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
Sprint 2 (30/3/20 al 10/4/20) [80h]
T006: Reunió sprint 2
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 2
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T004: Visualitzar I afegir observacions
Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar observacions que han fet altres
treballadors sobre l’usuari i afegir-ne de noves.
Duració: 12h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T022: Veure el registre d'atenció
Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar les dades del registre d’atenció
del usuari.
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
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Recursos materials: Ordinador
T008: Vinculació I desvinculació d’usuaris a habitatges
Descripció: Un treballador del centre ha de poder vincular i desvincular un usuari a un pis de
l’habitatge i ha de poder pujar un document en PDF del contracte de lloguer de l’habitatge.
Duració: 20h
Dependències: T007
Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T009: Contractació de serveis de geriatria I neteja
Descripció: Un treballador del centre ha de poder sol·licitar un servei de Geriatria i Neteja per
a un usuari del servei.
Duració: 35h
Dependències: T007
Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
Sprint 3 (13/04/20 al 24/04/20) [80h]
T010: Reunió sprint 3
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 3
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T014: Informar d’un copagament
Descripció: Un treballador del centre ha de poder informar d’un copagament de l'usuari.
Duració: 8h
Dependències: T007
Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T005: Visualitzar els tràmits històrics
Descripció: Un treballador del centre ha de poder veure tots els tràmits històrics que ha fet
cada usuari. Aquest llistat de tràmits ha de contenir una paginació per tal de facilitar la
visualització.
Duració: 14h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
T015: Gestió de dades de salut
Descripció: Un treballador del centre ha de poder afegir i editar dades de salut. S’ha de
calcular l’índex de Barthel i de Pfeiffer del usuari.
Duració: 30h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
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Recursos materials: Ordinador
T016: Gestió de dades d’autonomia I discapacitat
Descripció: Un treballador del centre ha de poder afegir i editar dades d’autonomia de l’usuari.
Concretament dades sobre malalties mentals, cròniques, infeccioses i toxicòmanes.
Duració: 22h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
Sprint 4 (27/04/20 al 8/5/20) [80h]
T013: Reunió sprint 4
Descripció: Inclou totes les reunions del sprint 4
Duració: 10h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T023: Visualitzar les valoracions de dependència
Descripció: Un treballador del centre ha de poder visualitzar un llistat amb les valoracions de
dependència d’un usuari.
Duració: 28h
Dependències: Recursos humans: Equip Scrum
Recursos materials: T020: Afegir informació addicional
Descripció: Un treballador del centre ha de poder afegir informació addicional (dades i
documents) de l’usuari.
Duració: 25h
Dependències: Recursos humans: Equip de desenvolupament
Recursos materials: Ordinador
Entrega de la memòria (25/05/20 al 12/6/20) [75h]
T021: Entrega de la memòria
Descripció: Inclou les reunions amb el ponent, el refinament de la documentació existent i la
redacció de la documentació tècnica.
Duració: 75h
Dependències: Recursos humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador
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3.3.2 Duració individual de les tasques
A la següent taula veurem la duració de cada tasca del projecte. Hi ha dues tasques que són de
documentació (T001 i T021) i 19 tasques que no són de documentació.
Les tasques que no són documentació consten de 4 parts. La primera, la documentació de
requisits, documenta les restriccions que ha de complir la funcionalitat. La segona, el disseny,
especifica l’arquitectura del software i com interactuen els elements que el componen. La tercera,
la implementació, és el desenvolupament del software. L’última, les proves, s’encarreguen provar
les
funcionalitats
del
software
i
comprovar
que
compleixin
els
requisits.

Hores per rol / procés (h)
Tasca Documentació Requisits Disseny Desenvolupament
T001

Proves

75

Total (h)
75

T002

10

10

T003

3

5

20

7

35

T004

1

2

5

3

11

T005

2

2

5

5

14

T006

10

10

T007

4

4

13

4

25

T008

2

2

14

2

20

T009

2

2

25

6

35

T010

10

10

T011

0

0

0

0

0

T012

0

0

0

0

0

T013

10

10

T014

1

1

4

2

8

T015

2

4

17

7

30

T016

2

3

12

5

22

T017

0

0

T018

0

0

0

0

0

T019

0

0

0

0

0

T020

4

5

30

6

45

T021
T022

75

75
2

2

4

2
Total

10
435

Taula 11 Estimació individual de les taules final
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3.3.3 Diagrama de Gantt
A continuació es mostra el diagrama de Gantt on es pot veure amb claredat el temps de
desenvolupament de projecte.

Figura 9 Diagrama de Gantt final

3.4 Pressupost final
En aquest apartat veurem els costos de desenvolupament del projecte final de grau.

3.4.1 Identificació i estimació dels costos
En aquest apartat es descriuran els costos del personal, del hardware, del software, els costos
indirectes del projecte, els imprevistos i es proposarà un pla de contingència. Per últim
s’exposaran el pressupost comptant amb tots els costos totals del projecte, amb el pla de
contingència i sense el pla de contingència.
Costos de personal
En cada tasca que s’ha de realitzar interactuen diferents rols; el cap de projecte, l’analista de
software, l’arquitecte de software, el desenvolupador del software i el tester. S’ha de concretar
que totes aquestes tasques les realitzarà l’alumne d’aquest Treball Final de Grau.
El preu per hora que s’ha definit segueix els convenis de l’empresa Getronics i són els següents.
•
•
•
•

Cap de projecte: 12,00€/h
Analista del software: 11,00€/h
Arquitecte del software: 14,00€/h
Desenvolupador del software: 10,00€/h
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•

Tester 10,00€/h
Preu per rol / procés (h)

Tasca Documentació Requisits
T001

Disseny

Desenvolupament

Proves

843,75€

Total (h)
843,75€

112,50€

T002

112,50€

T003

33,00€

70,00€

200€

70€

373,00€

T004

11,00€

28,00€

50€

30€

119,00€

T005

22,00€

28,00€

50€

50€

150,00€

112,50€

T006

112,50€

T007

44,00€

56,00€

130€

40€

270,00€

T008

22,00€

28,00€

140€

20€

210,00€

T009

22,00€

28,00€

250€

60€

360,00€

T010

112,50€

0,00€

0€

0€

112,50€

T011

0,00€

0,00€

0€

0€

0,00€

T012

0,00€

0,00€

0€

0€

0,00€

112,50€

T013

112,50€

T014

11,00€

14,00€

40€

20€

85,00€

T015

22,00€

56,00€

170€

70€

318,00€

T016

22,00€

42,00€

120€

50€

234,00€

0,00€

T017

0,00€

T018

0,00€

0,00€

0€

0€

0,00€

T019

0,00€

0,00€

0€

0€

0,00€

T020

44,00€

70,00€

300€

60€

474,00€

T021

843,75€

843,75€
Total

4.730,50€

Taula 12 Pressupost de tasques final

Costos de hardware
Nom
Ordinador Dell
Pantalla
HP
Compaq
LA1951g
Teclat
Dell
SK8115
Ratolí
DELL
rp962/py777

Preu unitari
949,00 €
53,00 €

Vida útil
4 anys
4 anys

Cost per hora
0,03 €
0,00 €

Hores
550
550

Amortització
14,90 €
0,83 €

12,11 €

4 anys

0,00 €

550

0,19 €

24,99 €

4 anys

0,00 €

550

1,57 €
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300,00 €

Lloguer
servidor
Total

0,01 €

1 any

550

4,71 €

22,20 €
Taula 13 Taula de costos del hardware

Costos de software
Nom
Llicència
Windows 10
Llicència Office
365
Llicència Jira
Llicència
Visual
Code
Studio
Llicència
Skype
Business
Total

Preu unitari
259,00 €

Vida útil
4 anys

Cost per hora
0,01 €

Hores
550

Amortització
4,07 €

299,00 €

4 anys

0,01 €

550

4,69 €

56,00 €
259,00 €

4 mesos
1 any

0,00 €
0,03 €

550
550

2,57 €
16,26 €

20,00 €

1 any

0,00 €

550

1,26 €

28,84 €
Taula 14 Taula de costos del software

Costos indirectes
Nom

Preu unitari

Vida útil

4.000,00 €
400,00 €
200,00 €
200,00 €
400,00 €
500,00 €

1 any
1 any
1 any
1 any
1 any
4 anys

Cost per hora
0,46 €
0,05 €
0,02 €
0,02 €
0,05 €
0,01 €

Hores
550
550
550
550
550
550

Amortització

Lloguer
Electricitat
Aigua
Café
Internet
Impressora
multifunció HP
Papereria
Total

10,00 €
334,96 €

1 any

0,00 €

550

0,63 €

251,14 €
25,11 €
12,56 €
12,56 €
25,11 €
7,85 €

Taula 15 Taula de costos indirectes

Contingències
En aquest projecte s’ha reservat un 15% del pressupost per contingències com a marge de
seguretat.
Nom

Valor(€)

Contingència

Preu total

4.730,50 €

5.440,08 €

Hardware

22,20 €

25,53 €

Software

28,84 €

33,17 €

Indirectes

334,96 €

Personal

Total

0,15

385,20 €

5.883,97 €
Taula 16 Contingències final

Imprevistos
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Nom
Ordinador averiat
Pantalla averiada
Teclat averiat
Ratolí averiat
Total

Preu
949€
53€
12,11€
24,99€
103,91 €

Probabilitat
0,1
0,1
0,1
0,1

Preu final
95€
5€
1€
2€

Taula 17 Taula d’imprevistos

3.4.2 Pressupost
El pressupost final és de 5.220,41 €
Nom

Pressupost

Personal

4.730,50 €

Hardware

22,20 €

Software

28,84 €

Indirectes

334,96 €

Imprevistos

103,91 €

Total

5.220,41 €
Taula 18 Pressupost final

3.5 Motius dels canvis
Tant la data de termini del desenvolupament com el pressupost han canviat degut a que algunes
tasques hi havia a la planificació inicial s’han cancel·lat i se n’han afegit de noves.
Inicialment hi havia un mòdul d’economia que contemplava les tasques T018: Gestió
d’ingressos mensuals i T019: Gestió de la situació de l’habitatge. I hi havia un altre mòdul
que contemplava les tasques T011: Gestió de dades familiars i T012: Gestió de dades de
convivència. El mòdul d’economia ha sigut cancel·lat en aquest projecte, degut a que l’empresa
Getronics vol crear un projecte a part d’economia i posteriorment utilitzar els components
d’aquest mòdul en aquest projecte.

L’eliminació d’aquestes quatre tasques ha comportat que el temps de desenvolupament del
projecte es reduís i no s’arribés a fer el sprint 5.

Per altra banda s’han afegit dues tasques T022: Veure el registre d'atenció i T023: Visualitzar
les valoracions de dependència que no estaven a la planificació inicial.

L’ordre de desenvolupament de les tasques ha canviat degut a que durant les reunions setmanals
s’anava decidint quines tasques s’haurien de realitzar fins al següent sprint.
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El pressupost final ha canviat degut a que aquests canvis han reduït el temps de
desenvolupament de 400h a 278h i el temps total del projecte de 550h a 435h. El pressupost final
ha passat de 6.532,91 € a 5.220,41 €.
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4. Sostenibilitat i compromís
4.1 Ambiental
4.1.1 Projecte posat en producció
Per quantificar l’impacte ambiental del desenvolupament del TFG es mesurarà el consum
energètic en kWh. Per fer-ho es tindran en compte els diferents recursos utilitzats per
desenvolupar el projecte i el temps de desenvolupament del projecte.
Els recursos i el consum durant la duració total del projecte (435h), són els següents:
Recurs
Pantalla HP Compaq LA1951g
Ordinador portatil
Servidor alquilat
Router

Potencia
30W
120W
220W
18,4W

Consum en 435h
13,05 kWh
52,2 kWh
95,7 kWh
8kWh
TOTAL: 168,95kWh

El consum total del desenvolupament del projecte és de 168,95kWh
Personalment crec que el consum és baix i que no es podria reduir més el consum, ja que s’ha
utilitzat un ordinador portàtil en comptes d’una torre que consumeix més. I s’ha llogat un servidor,
que és utilitzat per més gent, en comptes de tenir un servidor propi que també consumiria més.
Els altres recursos són indispensables així que no es pot reduir més el consum.
La vida útil dels recursos utilitzats és llarga i es reaprofitaran per realitzar altres projectes. Un cop
la seva vida útil acabi sí que és inevitable que acabin a les deixalles i aquests recursos no es
poden reciclar amb facilitat.

4.1.2 Vida útil
El projecte elimina per complet la necessitat d’utilitzar papers i tinta per emmagatzemar la
informació i realitzar els tràmits, ja que es realitzarà tot de manera telemàtica. A part agilitzarà
tots els processos d’accés d’un ancià a un habitatge i per tant no es necessitaran tants recursos
per realitzar aquest tràmit.
Els recursos que sí que s’utilitzaran durant la vida útil del projecte són els ordinadors des dels
quals s’entrarà a la plataforma i el servidor on estarà allotjada la plataforma. Com hem vist en
l’apartat anterior, no són recursos que consumeixin molt però un cop acabada la vida útil
d’aquests, són difícils de reciclar.
Respecte a altres solucions que existeixen actualment al mercat, no hi haurà gran diferència
degut a que també són softwares. I per tant la solució que ofereixen és similar i els recursos que
s’usaran també són semblants. Tot i això s’espera que aquest software ofereixi una solució més
efectiva i ràpida. I que per tant s’agilitzin més ràpidament tots els tràmits i es redueixin els
recursos necessaris per realitzar aquests tràmits.
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4.1.3 Riscos
És molt probable que s’hagin d’afegir noves funcionalitats als projectes i que per tant es necessitin
més recursos que puguin augmentar la petjada ecològica. També podria passar que el
desenvolupador abandonés l’equip i una altra persona hagués d’entendre des de zero el projecte
o que el client no estigui content amb el producte i s’hagin de tornar a fer algunes funcionalitats.
Això provocaria que el consum total del projecte augmentés.
Per últim cal comentar que si un dels recursos que s’està emprant en el projecte es trenca, com
per exemple un ordinador, aquest difícilment es podrà reciclar i això impactaria al medi ambient.

4.2 Econòmic
4.1.1 Projecte posat en producció
El cost estimat del desenvolupament del projecte ha sigut de 6532,91€ sense contingències i de
7497,26€ amb contingències.
Com que s’ha eliminat un sprint i per tant el temps de desenvolupament s’ha reduït, el cost total
ha sigut de 5220,41€. Molt per sota del cost estimat inicial.

4.1.2 Vida útil
El client podria haver seleccionat una solució existent del mercat, però entenc que va analitzar
aquestes solucions i va veure que cap s’adaptava correctament a les seves necessitats. Per tant
tot i que agafar una solució existent del mercat seria més econòmic, es va decantar per una
menys econòmica però més personalitzada de la mà de l’empresa Getronics.
No s’ha calculat el cos de vida útil del projecte. Aquest cost hauria de contemplar totes les noves
funcionalitats, com per exemple traduccions, que vol afegir el client i una quota mensual que ha
de pagar el client per les hores de manteniment del projecte. Com que el projecte ha estat
estructurat d’una manera organitzada i amb components re-aprofitables, l’empresa haurà de
dedicar menys hores al manteniment i a la creació de noves funcionalitats.
Per altra banda al client li suposarà un estalvi molt gran degut a que s’agilitzaran tots els tràmits
que ha de realitzar i per tant es reduiran els costos de personal i de recursos necessaris.

4.1.3 Riscos
Es podria produir l’escenari que el client no estigui content amb el producte i vulgui refer algunes
funcionalitats, això produiria un cost extra per part del client.
En el pitjor dels casos el client no voldria acceptar el projecte i hauria d’invertir més diners en
realitzar el projecte en una altre empresa o agafar una altra solució existent del mercat.
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4.3 Social
4.1.1 Projecte posat en producció
Aquest projecte va dirigit a institucions que brinden allotjament ancians. Crec que és un projecte
que m’ha conscienciat sobre la vida dels ancians, que no tenen suficients diners per permetre’s
un allotjament, i han d’acudir a institucions que els brinden un. En aquest projecte també he vist
les diverses dificultats que han de superar durant el dia a dia, així com diferents malalties o
discapacitats que poden patir.
A part, aquest software reemplaçarà als antics softwares d’aquestes institucions i per tant
agilitzarà tots els processos, tant d’internament al centre com d’estada al centre. Això permetrà
una entrada més ràpida dels ancians als centres i un seguiment del seu estat durant tota l’estada,
amb l’objectiu de cobrir totes les seves necessitats.
En conclusió crec que és un projecte que m’ha donat una visió en detall de la situació de la
població anciana i que m’ha fet empatitzar i comprendre el seu dia a dia i el de la gent que
s’encarrega d’ajudar-los.

4.1.2 Vida útil
Aquest projecte ajudarà a les empreses o institucions que tinguin centres amb habitatges per
ancians a agilitzar tots els tràmits d’ingrés i serveix que se’ls ofereix, així com controlar de manera
més fàcil l’estat de salut dels ancians.
Aquests ancians podran rebre un suport més personalitzat, ja que el software recollirà totes les
seves dades. I agilitzarà tots els tràmits i serveis que necessitin.
Es creu que serà de gran ajut i que facilitarà molt la vida a totes les parts implicades. I que aquest
projecte es podrà utilitzar durant molts anys, sense haver de fer ús d’altres softwares o eines del
mercat.

4.1.3 Riscos
Podria ser que alguna de les funcionalitats del software no estigui ben implementada i això
produeixi un error que pugui portar maldecaps. La informació que és guarda es molt delicada,
com per exemple dades de salut o de l’habitatge. Si aquestes dades no son correctes per culpa
d’alguna funcionalitat del software, els ancians poden rebre les conseqüències.
Tot i això les funcionalitats seran comprovades per varies parts implicades i tot hauria de
funcionar segons lo previst, amb l’objectiu d’oferir un servei impecable i de qualitat.
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5. Anàlisi de requisits
5.1 Requisits funcionals
Gestió de dades bàsiques dels usuaris
1. Un treballador del centre ha de poder visualitzar i modificar les dades dels usuaris.
Vincular un usuari de la base de dades al servei
1. Un treballador del centre ha de poder donar d’alta un usuari de la base de dades
al servei.
2. Un treballador del centre ha de poder donar de baixa un usuari de la base de
dades del servei.
Vincular un usuari del servei a un pis
1. Un treballador del centre ha de poder vincular un usuari a un pis de l’habitatge i
ha de poder pujar un document en PDF del contracte de lloguer de l’habitatge.
2. Un treballador del centre ha de poder sol·licitar un servei de Geriatria per a un
usuari del servei.
3. Un treballador del centre ha de poder sol·licitar un servei de Neteja per a un usuari
del servei.
4. Un treballador del centre ha de poder informar d’un copagament de l'usuari.
5. Un treballador del centre ha de poder visualitzar els recursos històrics de l’usuari.
Seguiment
1. Un treballador del centre ha de poder visualitzar i editar observacions que han fet
altres treballadors sobre l’usuari i afegir-ne de noves.
2. Un treballador del centre ha de poder visualitzar el registre d’ingressos i
vinculacions al recurs actual de l’usuari.
Gestionar les dades de salut d’un usuari
1. Un treballador del centre ha de poder afegir i editar les dades necessàries per
determinar l’índex de Barthel del usuari.
2. Un treballador del centre ha de poder afegir i editar les dades necessàries per
determinar l’índex de Pfeiffer del usuari.
3. Un treballador del centre ha de poder afegir i editar dades d’autonomia de l’usuari.
Concretament dades sobre malalties mentals, cròniques, infeccioses i
toxicòmanes.
4. Un treballador del centre ha de poder afegir i editar altres dades de salut i
discapacitat de l’usuari.
5. Un treballador del centre ha de poder visualitzar les valoracions de dependència
històriques de l’usuari.
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Documentació
1. Un treballador del centre ha de poder afegir i visualitzar documentació de l’usuari.

5.2 Requisits no funcionals
Modularitat
L’aplicació web ha d’estar modularitzada en component d’Angular que permetin la seva
reutilització en el projecte. Tanmateix aquests components han de ser usats en les altres SPA
que realitza Getronics.
Escalabilitat i mantenibilitat
L’aplicació web estarà modularitzada en components d’Angular que permetrà el tractament
individual de cada component. Això permetrà una personalització de cada component i per tant
permetrà una fàcil ampliació de les funcionalitats de cada un.
Eficiència
L’aplicació web ha de fer ús d’un manejador d’estats de la informació, en aquest cas Akita [15],
per mantenir la informació introduïda per l’usuari i rebuda del servidor. De tal manera que es
minimitzi les trucades al servidor i es maximitza el rendiment de l’aplicació.
Seguretat
L’aplicació web ha de fer ús de protocols de comunicació amb el back-end per tal de garantir la
seguretat de les dades enviades.
Usabilitat
La Interfície de l’usuari ha de ser fàcil i intuïtiva d’usar. S’ha de garantir en tot moment que l’usuari
està informat sobre possibles errors durant la introducció de dades, mitjançant la comprovació
de les dades introduïdes als formularis.
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6. Implementació
6.1 Tecnologies
A continuació es mostrarà una llista de les tecnologies que s’han utilitzat per desenvolupar el
projecte.
-

Angular [25]: Framework utilitzat per desenvolupar el SPA.
Visual Studio Code [26]: Editor de codi font que s’ha utilitzat per desenvolupar i compilar
el projecte.
Gitlab [27]: Plataforma on s’ha penjat el codi del projecte.
Git [28]: Sistema utilitzat per tenir un control dels canvis del projecte i guardar el codi.
PostMan [29]: Aplicació utilitzada per provar les consultes al back-end.
Augury [30]: Extensió de Chromecast per veure els atributs de cada component i les
dependències entre components.
Redux DevTools [31]: Extensió de Chromecast per veure les dades guardades a Akita.

6.2 Llibreries de tercers d’angular
Per desenvolupar certes parts de l’aplicació s’han utilitzat llibreries de tercers que permeten
estalviar temps de desenvolupament utilitzant les funcionalitats que proporcionen.
-

-

PrimeNG [32]: Llibreria que proporciona components visuals com botons, taules o modals
programats amb Angular.
Ngx-translate [33]: Llibreria utilitzada per realitzar les traduccions de l’aplicació.
Akita [34]: Llibreria que permet guardar informació al navegador i posteriorment fer-li
consultes per obtenir les dades. S’ha utilitzat per guardar i obtenir les dades dels
diccionaris.
Moment [35]: Llibreria que permet manipular les dates amb més facilitat.
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7. Disseny
7.1 Arquitectura
7.1.1 Estructura de carpetes del projecte
Per tal de mantenir ordre en els arxius, s’ha decidit seguir la següent estructura de carpetes.
D’aquesta manera a mesura que el projecte vagi escalant, cada arxiu estarà a la seva carpeta
corresponent i posteriorment es podrà trobar amb facilitat.

➢ core:
o

auth: Serveis que controlen el login i el tipus de servei seleccionat (per aquest
treball només hi ha el servei d’habitatges d’ancians, però en un futur es podran
afegir més serveis que ofereix la SPA i s’ha de tenir control de quin servei ha
seleccionat l’usuari)
o dictionary\state: Serveis que agafen els diccionaris del backend i els guarden per
quan s’hagin de traduir dades dintre de l’aplicació. Per exemple la direcció de
l’habitatge d’un usuari es rep del backend com un codi, que posteriorment s’ha de
traduir mitjançant aquests diccionaris a la direcció real de l’usuari.
o Interceptors: Intercepten les peticions http per poder mostrar l’estat d’aquestes a
l’usuari. Per exemple quan s’està fent una petició al servir, a l’usuari se l’informa
mostrant a la part superior de la pantalla una barra de carregant que desapareix
quan es reben les dades.
o Model: Interfícies amb les dades i el tipus de dada que tindrà cada objecte de
l’aplicació.
o Services: Services que exporten funcions comunes a tota l’aplicació, com per
exemple convertir un tipus de dades a un altre. No són funcions concretes
d’aquesta aplicació i es podrien reutiltizar en altres aplicacions totalment diferents.
➢ modulos-funcionales: Mòduls encarregats de les diferents tasques de la capa de negoci
de l’aplicació. Cada mòdul està dedicat a una part de l’aplicació molt concreta, com podria
ser encarregar-se de gestionar les dades dels usuaris o de vincular els usuaris a
allotjaments.
➢ Servicios: Serveis que s’encarreguen de fer peticions http al servidor.
➢ Shared: Components, directives i pipes que es reutilitzen en tota l’aplicació en mòduls i
components diferents.
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7.1.2 Estructura de mòduls del projecte
Com que es vol que el projecte sigui escalable, s’ha dividit el projecte en diferents mòduls per tal
de crear unitats independents que interactuen entre elles però es poden escalar per separat.
A la següent imatge he intentat plasmar com interactuen els mòduls i a continuació s’explica
detalladament com funciona aquesta interacció.

Figura 10 Estructura de mòduls del projecte

AppModule
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És el mòdul principal de l’App que s’encarrega de realitzar la configuració inicial.
•

•

•

Importa el CoreModule, que és un mòdul funcional que proveeix a l’aplicació del servei
de diccionari i el servei d’autentificació.
o Això significa que només hi haurà una instància del servei de diccionari i
d’autentificació en tota l’app, la qual es podrà utilitzar des de qualsevol part de la
app.
o Angular aconsegueix això gràcies al seu sistema d’injecció de dependències.
o El servei de diccionari permet traduir variables que vindran del back-end com a
codis al seu valor real.
o El servei d’auth permet gestionar l’autentificació d’usuaris i permet saber quin
servei de l’empresa ha seleccionat l’usuari. Actualment només hi ha el servei
d’habitatges per ancians, però en un futur s’introduiran nous serveis i cal saber
quin s’està utilitzant.
Importa el AppRouterModule, que s’encarrega de declarar les primeres rutes de
navegació de l’app.
o Per declarar les rutes importa el RouterModule d’Angular. A l’importar aquest
module s’injecta a l’app el servei de routing d’Angular, que controla les rutes de
tota l’aplicació.
o Per configurar aquestes rutes importa el RouterModule amb la funció
.forRoot(routes), que retorna un mòdul amb proveïdors. El que fa aquesta funció
és [14]:
▪ Retornar el mòdul RouterModule per utilitzar tots els components,
directives i pipes exportades per RouterModule.
▪ Crear el servei de rutes.
▪ Configurar les rutes indicades al codi.
▪ Retornar el servei de rutes que es farà servir a tota l’aplicació.
o Importa el accSocialEquipModule i el posa a una ruta com a lazy module.
▪ Aquest mòdul no es carregarà inicialment i fins que no s’accedeix a
aquesta ruta no es carregarà el mòdul.
▪ Això accelera la càrrega de la pàgina, ja que només ha de carregar els
mòduls que es necessiten.
Declara el AppComponent, que és el HTML base que es farà servir per començar el
routing de l’aplicació i accedir a totes les vistes.
o Com que el AppRouterModule ha importat el RouterModule, té la directiva <routeroutlet>. Aquesta directiva permet identificar a RouterModule que ha de fer el
routing en aquella part del html.
o Aquesta directiva està al html de AppComponet.

AccSocialEquipModule
És un lazy module que s’encarrega de tenir la pàgina inicial amb el header, el cos de la pàgina i
el footer. Dintre del cos de la pàgina es carregaran tots els mòduls de la capa de negoci de
l’aplicació.
•
•

Declara el homeComponent, per tal de que aquest pugui utilitzar tots els components,
directives i pipes importades a mòdul.
Importa el accSocialEquipRoutingModule, que s’encarrega de declarar les rutes que
dirigiran cap als mòduls de la capa de negoci VincularModule i UsuarisModule
o Posa com a ruta inicial (‘/’) el component homeComponent
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▪
▪

o

o

Aquest component conté el header, el cos de la pàgina i el footer.
El cos de la pàgina té la directiva del RouterModule ‘router-outlet’, que
permetrà enrutar rutes filles.
Posa com a fills de la ruta del homeComponent els mòduls VincularModule i
UsuarisModule.
▪ Les rutes que utilitza són (‘/vincular’) i (‘/usuaris) respectivament
▪ Posa els dos mòduls com a lazy, per tal de que es carreguin només quan
s’accedeix a la seva ruta.
També importa el RouterModule, però en comptes de cridar-lo amb la funció
forRoot(routes), com ho feia el AppRouterModule, ho fa mitjançant el
forChild(routes). D’aquesta manera [14]:
▪ Retornar el mòdul RouterModule per utilitzar tots els components,
directives i pipes exportades per RouterModule.
▪ Configura el servei de routing creat al AppRouterModule, afegint-li les
noves rutes.
▪ No retorna el servei de routing, ja que sinó l’aplicació tindria dos instàncies
del servei de routing. Aquest servei ja s’ha instanciat al AppRouterModule.

VincularModule i UsuarisModule
Són dos mòduls que contenen les funcionalitats de l’app. El vincularModule s’encarrega de
vincular als usuaris al servei d’habitates i el usuarisModule s’encarrega de gestionar als usuaris.
Els dos mòduls són lazy per tal de només carregar-los quan l’usuari accedeixi a la seva url.

7.1.3 Connexió amb el servidor
Per realitzar la connexió amb el servidor i obtenir les dades que es mostraran a la SPA s’han
utilitzat els serveis d’angular i la Injecció de dependències.

7.1.3.1 Serveis
Els serveis d’angular s’encarreguen de fer les peticions al servidor mitjançant el servei HttpClient.
Per explicar com funcionen els serveis mostraré un exemple. El codi a continuació és un extracte
d’una funció del servei PersonaService. Aquest servei s’encarrega d’obtenir les dades dels
usuaris mitjançant diferents tipus de cerca.
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Figura 11 Funció getPersonaPerDoc

En aquesta funció s’utilitza el servei httpClient, el qual fa una petició GET a la Url especificada i
amb els queryParams especificats i retorna un Observable de tipus PersonaConsultadesRTDO.
PersonaConsultadesRTDO és una interfície que defineix quins camps retornarà la petició al
servidor. La funció getPersonaPerDoc retorna el resultat de la crida GET de httpClient.
Gràcies a la injecció de dependències, qualsevol component de l’aplicació podrà fer servir la
funció getPersonaPerDoc i per tant aquesta funció serà reutilitzable en tota l’aplicació.

7.1.3.2 Injecció de dependències
Per tal de que els serveis estiguin disponibles a tota l’aplicació, Angular fa servir un sistema
anomenat Injecció de dependències. Bàsicament el que fa és importar un servei a un mòdul, per
exemple al AppModule, i que només es crei una instància d’aquell servei en aquell mòdul (un
singleton). Posteriorment la resta de components de l’aplicació podran referenciar al servei i
utilitzar-lo.
Això permet minimitzar l’ús de memòria, ja que només es crea una instància i es poden compartir
dades en tota l’aplicació, ja que només hi haurà una instància que guardarà les dades i
posteriorment podran ser consumides per tota l’aplicació.
Hi ha dues maneres de fer ús de la injecció de dependències. La primera és quan es declara els
serveis que es volen fer servir al array de proveïdors del mòdul. I la segona és indicant en el propi
servei que aquest servei es farà servir en el mòdul principal de l’aplicació.

Figura 12 Funcionament de la injecció de dependències

En aquest projecte s’ha fet servir la segona manera. Com es veu a la figura anterior, al servei
que es vol fer servir en tota l’aplicació, se li indica que ha de ser proveït al ‘root’ de l’aplicació, és
a dir al nostre AppModule.
50

Figura 13 Demostració de la injecció del servei PersonaService

D’aquesta manera aquell servei estarà disponible a tots els components. Com es veu a la figura
anterior, indicat amb una fletxa verda, el servei PersonasService està disponible al component
on es demana. I ha estat injectat mitjançant el ‘root’ de la nostra aplicació, és a dir el AppModule.
7.1.3.3 Servidors utilitzats
Per obtenir les dades, en aquest projecte es fan crides a dos servidors. El servidor de cintraos
(http://aytobcnimi-casdev.itc.com/spscintraos/rest), que s’encarrega de gestionar els usuaris i el
servidor d’equipaments (http://aytobcnimi-casdev.itc.com/spsequipa/rest), que s’encarrega de
gestionar els habitacles per ancians. Als dos servidors se’ls ha de fer les peticions mitjançant una
VPN per tal de que la connexió sigui segura i privada.

7.1.4 Diccionari de dades
Hi ha dades del servidor que s’han de traduir, ja que arriben com a codis i s’han de traduir a
dades comprensibles per l’usuari. Per realitzar aquestes traduccions s’ha fet ús de resolvers i
Akita.

7.1.4.1 Resolvers
Abans de que es carregui la ruta on volem fer les traduccions, necessitem carregar aquests
diccionaris a l’aplicació. Per realitzar això s’ha fet ús de resolvers.
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Figura 14 Exemple d'un resolver

Els resolvers són serveis que tenen una funció resolve, que s’executa abans de carregar una
ruta de l’aplicació. [15] En aquesta funció realitzarem totes les crides que s’hauran de fer al
servidor per obtenir les dades. Els resolvers d’una ruta, s’indiquen a l’objecte de rutes que es
passa com a paràmetre al servei de rutes.

7.1.4.2 Akita
Per emmagatzemar les dades dels diccionaris es podrien fer servir vàries alternatives. Per
aplicacions petites s’acostuma a emmagatzemar a un servei, però aquesta informació desapareix
en tancar la pàgina web. O per aplicacions petites també es fa servir el localstorage del
navegador. El problema és que per aplicacions grans com aquesta es necessita un gestor de
dades que faci més fàcil la feina i proporcioni queries per obtenir les dades emmagatzemades.
[16] En aquest cas s’ha utilitzat Akita. A continuació s’explica el funcionament.
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Figura 15 Emmagatzenament de dades a Akita

Quan el resolver crida a una funció del dictionaryService, aquest servei crida a la funció
_getByKeyAndPareId(key, pareID) amb les dades key i pareID. Tant el key com el pareID estan
emmagatzemats en el propi dictionaryService. El paràmetre key és l’identificador que es fa servir
dintre de Akita per identificar a aquell diccionari, mentre que el paràmetre pareID és l’identificador
del diccionari a la base de dades del servidor. Els passos que realitza són els següent.
•
•

•
•

Mirem si tenim el diccionari: Es fa una petició al dictionaryQuery per saber si Akita ja té el
diccionari guardat. Si ja el té s’acaba la funció.
El busquem al back mitjançant el pareID: En el cas de que no tinguem el diccionari a
Akita, es fa una petició al dictionaryDataService, el qual s’encarrega de fer una petició al
servidor per obtenir el diccionari mitjançant el pareID.
Li diem al diccionari retornat que utilitzi la key per identificar-lo: Es crea un objecte amb el
diccionari i la key amb la que volem identificar-lo a Akita
Ho emmagatzemem a Akita: Es crida a la funció update de dictionaryStore que
s’encarrega d’emmagatzemar les dades a Akita.
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Figura 16 Query de dades a Akita

Un cop tenim els diccionaris carregats mitjançant el resolver, angular carrega la ruta amb els
components necessaris. Dintre dels components hi haurà variables que necessitaran traducció.
Per
traduir
aquests
valors
es
crida
al
dicionaryQuery
amb
la
funció
getItemDictionaryByKey(itemValue, key). On el itemValue és el valor que volem traduir i el key
és la clau amb la que s’ha emmagatzemat el diccionari a Akita. Un cop dins la funció realitza els
següents passos:
•
•

Agafa el diccionari: Fa una petició a Akita amb la key del diccionari i retorna el diccionari
Filtra pel itemValue: Un cop té el diccionari, filtra el diccionari pel valor itemValue, que és
el valor que volem traduir, i retorna el valor traduït.

7.1.5 Comunicació entre components pare i fill
A angular un component pot estar format per diversos components fills. D’aquesta manera el codi
i les diferents parts de la web queden separades i modularitzades.

Per passar informació entre un component pare i un component fill, Angular té diferents maneres
de fer-ho [17]:
•
•
•
•
•
•

A través una variable d’atribut input o output
Mitjançant una variable d’atribut ngModel.
Creant una directiva d’atribut pròpia que accedeixi al fill.
Amb una variable per referenciar al fill i accedir als seus mètodes amb ViewChild.
Amb un service extern que els dos components tinguin injectats.
Amb una llibreria externa com Akita on els dos fills tinguin accés per fer queries.
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7.1.5.1 Input i Output
Per la comunicació entre pare i fill en aquest projecte hem utilitzat el primer mètode esmentat.

Figura 17 Component pare inserint el component fill

A la imatge superior, el pare crida al fill “app-detalle-recurso-viviendas” per injectar el seu
component en el HTML del pare. A part es comunica amb el fill mitjançant unes variables de Input
i Output.
Per passar informació entre pare i fill, s’usa el Input (la notació que es fa servir són claudàtors).
Per exemple en el segon input [centros] = “info.centros”, el info.centros és una variable info que
té el component pare i és la informació que el pare vol comunicar al fill. El [centros] és una variable
de tipus Input que té el component fill i que obtindrà el valor info.centros que li ha passat el pare.
Per altra banda el fill es comunica amb el pare mitjançant el Output (els parèntesis).

Figura 18 Component fill cridant una funció output del pare

El fill pot cridar al pare mitjançant la funció ingresoResidencia.emit() on ingresoResidencia és
una variable de tipus Output. Dintre del codi del pare, s’activarà el (ingresoResidencia) i
executarà la funció del pare ingresoResidencia($event), on el $event és la informació que el fill
vol comunicar al pare.
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7.1.5.2 Notificar que s’han d’actualitzar les dades

Figura 19 Diagrama de seqüencia de notificació d'actualització de dades

A la figura podem veure un exemple de com s’actualitzen les dades a l’aplicació.
•

•

•

•

En primer lloc el component pare UserResources obté les dades respuestaActiva del
servidor i les introdueix mitjançant un Input al seu fill GestionRecursoViviendas. El fill
també té un component fill2 DetalleRecursoVivienda on introdueix les dades mitjançant
un input.
L’usuari obre un input DialogIngresoResidencia que està a DetalleRecursoVivenda i
actualitza les dades de respuestaActiva. El dialog crida al servei RecursosService i aquest
servei actualitza les dades al servidor.
Al tancar-se el dialog, detalleRecursoVivienda ha detectat que s’han canviat dades i ha
de notificar als seus pares que les dades s’han d’actualitzar. Per fer-ho emet un Output a
GestionRecursoViviendas, el qual crida una funció que emet un Output al pare
UserResources notificant de que s’han d’actualitzar les dades
Per últim UserResources indica al RecursoService que vol tornar a rebre les dades. Un
cop rep les dades, crida a la funció cd.markForCheck() per indicar a Angular que ha de
esborrar les dades dels seus fills i tornar-los a crear amb les dades actualitzades. A
continuació s’explica en detall com funciona la funció cd.markForCheck()
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7.1.5.3 ChangeDetection
En aquest apartat s’explicarà l’estratègia onPush que faig servir en el projecte per eficienciar
l’actualització de dades a l’aplicació i s’explicarà l’ús de la funció cd.markForCheck()
ChangeDetection i estratègia onPush
Angular utilitza la llibreria zone.js [18] per detectar els canvis a l’aplicació. Aquesta llibreria notifica
a Angular de que hi ha hagut un esdeveniment (per exemple un clic a un botó), que hi ha hagut
una petició AJAX o XHR o que s’ha activitat una funció de javascript com setTimeOut o
setInterval. Cada cop que zone.js avisa a Angular d’un canvi, s’activa la funció
checkAndUpdateView d’Angular que s’encarrega de buscar canvis a l’aplicació.
Per buscar canvis a l’aplicació, angular utilitza dues estratègies que afecten a la funció
checkAndUpdateView: L’estratègia default i l’estratègia onPush. Amb l’estrategia default Angular
actualitza totes les vistes de l’aplicació automàticament quan detecta un canvi. Per altra banda
amb l’estratègia onPush Angular només actualitza la vista dels components que tenen un Input i
aquest Input ha canviat de valor. L’estratègia default és molt còmode de cara al desenvolupador,
ja que tot s’actualitza automàticament, però és menys eficient ja que cada cop que Angular
detecta un esdeveniment actualitza tota l’app. Per altra banda la estratègia onPush és més
tediosa de programar, ja que el desenvolupador ha de controlar que s’estiguin actualitzant
correctament les vistes, però és molt eficient ja que només s’actualitza els components
necessaris.
A continuació explicaré de manera simplificada que fa aquesta operació i com repercuteix en
l’eficiència de l’aplicació.
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Figura 20 Diagrama de seqüència de la funció checkAndUpdateView

Quan angular detecta un esdeveniment crida a la funció checkAndUpdateView() [19]. Aquesta
és una funció recursiva que itera a través de tots els components de l’aplicació. A la figura
superior es posa el cas que tenim un component pare i un component fill, on el pare té la vista
del fill inserida i el fill té un Input a través del qual el pare li pot enviar dades. El fill té un flag
checkEnabled inicialitzat a false que indicarà si s’ha de córrer la funció checkAndUpdateView()
per també actualitzar la vista del fill.
El primer de tot que fa l’operació és modificar el Input del fill pel valor que el pare li vol enviar.
-

En el cas que l’estratègia sigui default, el flag checkEnabled del fill es posarà a true, per
tal de que s’actualitzi la vista del fill.
En el cas que l’estratègia sigui onPush, també es comprovarà si el valor anterior del Input
fill és igual al valor enviat pel pare. En cas de que el valor sigui diferent, el flag
checkEnabled es posarà a true. Aquesta comprovació es fa ràpidament comparant les
adreces de memòria a les que apunta el Input del fill i el valor que li envia el pare. Això és
important, ja que en el cas que el pare li enviï un Array o un Objecte modificat, Angular
no detectarà canvis. Ja que a memòria trobarà un punter que apunta a la mateixa adreça
de memòria on comencen les dades del array o l’objecte.
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Figura 21 Relació entre la vista del component i la DOM

Després la funció actualitzarà la DOM del component pare [20]. A la figura superior veiem que
cada element de la vista d’un component està relacionada amb un element de la DOM. Per
actualitzar la DOM Angular agafarà totes les variables i operacions (en cas de ser operacions les
ha de calcular abans) que hi ha a la vista del component i comprovarà si el valor actual és igual
al valor anterior (Aquí la comprovació sí que es fa comprovant els valors reals, no es fa
comprovant la seva direcció a memòria). En el cas de que siguin diferents Angular actualitzarà la
DOM.
Per últim el que fa la funció és comprovar si el flag checkEnabled del fill està a true, i en el cas
de que ho estigui cridarà a la funció checkAndUpdateView() que repetirà el mateix procés al fill.

ChangeDetectorRef i la funció markForCheck()
Al projecte utilitzo l’estratègia onPush per eficienciar l’actualització de les vistes. El problema és
que les dades que es passen als Inputs dels components que utilitzo a l’aplicació acostumen a
ser objectes. Com hem comentat abans l’estratègia onPush comprova per referència si els Inputs
han canviat, i en el cas de ser objectes no detecta els canvis. Per això quan s’han d’actualitzar
dades al projecte utilitzo la funció cd.markForCheck() del ChangeDetectorRef. El
ChangeDetectorRef és un servei que proporciona angular per controlar a alt nivell els diferents
flags que té cada vista [21]. En concret té una funció que es diu markForCheck que serveix per
posar a true els flags de checkEnabled del component actual i dels fills. Això permet que al tenir
els flags de checkEnabled a true, tot i que no detecti canvis al Input, actualitzi les dades de la
vista.

7.1.6 Traduccions
Per tal de que l’aplicació pugui ser traduïda fàcilment a altres idiomes, s’ha usat la llibreria ngxtranslate.
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Figura 22 Traducció de textos de HTML mitjançant i 18n

Per tal de realitzar les traduccions s’han usat els atributs i18n que identifiquen les diferents parts
del codi que s’han de traduïr. A la imatge superior es pot veure com s’identifiquen els diferents
textos que s’han de traduir mitjançant els atributs i18n. Per detectar els placeholders o labels per
traduir-los, s’ha utilitzat els labels i18n-placeholder, i18n-label, i18n-chooseLabel.
info: InfoItem[] = [
{
field: 'nomComplet',
header: this.i18n({ id: 'nomUsuari', value: 'Nom usuari' }),
},
Figura 23 Traducció de textos mitjançant el component

Hi ha elements que reben les dades des del component, com per exemple les taules. En aquests
casos s’ha utilitzat un servei anomenat I18n que s’injecta al component i permet realitzar les
traduccions des del component. A la imatge superior es veu un exemple d’ús del servei i18n des
del component.
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Figura 24 Arxiu XML amb les traduccions generades

Quan es vol realitzar una traducció, s’ha d’executar per consola la comanda ‘npm run extracti18n’ que extreu les traduccions del codi i crea tants arxius XML com idiomes s’hagin definit a la
configuració. A la imatge superior podem veure un exemple d’arxiu HTML amb les traduccions al
català. Posteriorment la persona responsable de realitzar les traduccions, traduirà manualment
cada arxiu XML. Com a resultat Angular agafarà aquestes traduccions i traduirà l’aplicació
automàticament.

7.1.7 Components HTML i CSS utilitzats
7.1.7.1 Reactive forms
Per recollir i controlar les dades que un usuari introdueix en un formulari, a Angular hi ha dos
tipus d’estratègies per controlar els formularis, els reactive forms [22] i els template-driven forms
[23]. Els reactive forms tenen la lògica al component, mentre que el template-driven forms tenen
la lògica al html. En el cas d’aquest projecte s’ha fet servir els reactive forms, per tal de mantenir
tota la lògica al component.

61

Figura 25 Dues maneres diferents de crear un formulari al component

Els reactive forms es poden crear de dues maneres al component. La imatge de l’esquerra mostra
la manera normal en la que crea un formulari al component. Básicament el que es fa és instanciar
una classe FormGroup que agrupa tot el forms i pot acceptar validadors per tot el forms. I dintre
del FormGroup hi ha Form Controls que seria cada dada del forms. La imatge de la dreta mostra
com fer formularis amb un servei que proporciona Angular que es diu FormBuilder. Al projecte
s’ha utilitzat el mètode que fa ús del servei FormBuilder, ja que tot i fer el mateix, queda un codi
més net.

Figura 26 Ús del formulari al HTML

Per connectar el codi del component amb el html, el mòdul FormsModule proporciona dues
directives, formGroup i formControlName. Com veiem a la imatge superior la directiva formGroup
amb nom ‘form’, serveix per connectar amb el FormGroup anomenat ‘form’ del component. La
directiva formControlName amb nom ‘dataIngres’ serveix per connectar amb el Form control amb
nom ‘dataIngres’ del component.

7.1.7.1.1 Validadors
Per validar les dades que l’usuari introdueix, s’han d’usar validadors. Hi ha dos tipus de
validadors, els síncrons i els asíncrons. Els síncrons executen una funció síncrona que comprova
alguna propietat de les dades introduïdes per l’usuari. Els asíncrons executen una funció
asíncrona que realitza alguna tasca asíncrona (com rebre dades d’un servidor) i retornen una
Promise o un Observable. Com que totes les validacions que he fet són síncrones només he
utilitzat validadors síncrons.
Els validadors síncrons que he utilitzat són:
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•
•
•
•

Validators.required: Comprova que l’usuari hagi introduït alguna dada.
Validators.max(99): Comprova que el valor introduït per l’usuari no sigui superior al definit.
Validators.min(0): Comprova que el valor introduït per l’usuari no sigui inferior al definit.
Validators.pattern('^[0-9]*$'): Comprova mitjançant una regular expression que només
s’introdueixi una cadena de dígits.

Aquests validadors es poden introduir tant al formGroup, perquè tots els formControl compleixin
aquestes validacions, com als formControl perquè compleixin aquestes validacions
individualment. Només s’ha usat validacions al formControl.
També es poden crear validacions pròpies, que compleixin les condicions que el programador
especifiqui. Però com que les validacions que s’havien de fer no eren complexes, he pogut usar
només les validacions que proporciona Angular.

7.1.7.1.2 Missatges d’error

Figura 27 Missatge d'error d'un formulari

Al html es mostren missatges d’error comprovant les propietats del formulari. A la imatge superior
veiem que es mostra un missatge d’error quan l’usuari ha modificat alguna dada de l’apartat
‘pevPuntuacio’ del formulari, comprovant si ‘pevPuntuacio’ és dirty. I comprovant que el que s’ha
introduït a ‘pevPuntacio’ compleix els validadors esmentats abans, comprovant la propietat vàlid.
Per desactivar el botó d’enviar el formulari mentre el formulari no és vàlid, simplement s’ha de
mirar la propietat form.valid. Si el formulari és vàlid l’usuari podrà prémer el botó i activarà la
funció definida al botó.
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7.1.7.1.3 Modificar i obtenir dades del forms

Figura 28 Actualització de dades d'un formulari

Quan l’usuari vol editar un formulari que prèviament ha sigut omplert, he d’obtenir les dades que
tenia el formulari i posar-les a tots els camps del formulari. Per sort el procés es simplifica amb
la funció form.pathValue, que agafa cada atribut de l’objecte que li estic passant i comprova el
seu nom amb el nom que té cada formControl del formulari, i omple automàticament les dades
del formulari.

Figura 29 Creació d'un objecte amb les dades del formulari

Un cop l’usuari ha omplert les dades del formulari i vol enviar-lo, s’han d’agafar les dades d’aquest
formulari i tractar-les. Gracies al servei FormBuilder, per agafar una dada del form simplement
hem de fer form.get(‘nom_de_la_data’). En el cas de que vulguem tot el formulari simplement
faríem form.value, el qual retorna un objecte amb els atributs corresponents als atributs del
formulari.
La imatge superior correspon a la funció que s’activa un cop l’usuari prem el botó per enviar el
formulari. El que fa el fragment de codi superior és crear un nou objecte copago, afegir-li les
dades que ja tenia un anterior objecte copago, sobreescriure les dades que s’han modificat amb
les dades del formulari i afegir un nou atribut recursId. La notació ...this.form.value és de
ECMASrcript 6 i serveix per crear una còpia d’un objecte a un altre objecte. [24]
Un cop s’han obtingut les dades i s’han tractat, el component pot enviar les dades al servidor.
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7.1.7.2 Filtres de taules

Figura 30 3 components que conformen la cerca d'usuaris

Per explicar els filtres de les taules posarem com a exemple el filtre de la taula d’usuaris. Aquest
filtre consta de tres components. La cerca que està al component de listado-usuarios, el filtres
inferior que estan al component filtro-listado-usuarios i l’últim component que és per visualitzar
els filtres seleccionats i eliminar-los de la cerca.

Figura 31 Diagrama de seqüència de la funció searchByIndex

Quan l’usuari fa clic al botó de ‘Cercar’ que està al component listado-usuarios, es realitzen les
següents operacions que veiem a la imatge superior:
-

S’agafa el valor del input i es comprova si és vàlid
Si no ho és mostra un missatge d’error
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-

Si ho és crida a la funció setParams que converteix el valor del input en un objecte per
enviar al backend. Després es crida a la funció getUsuariosLite que s’encarrega de fer la
petició al servidor. Posteriorment es rep la petició del servidor i s’actualitzen les dades de
la taula.

Figura 32 Diagrama de seqüència de la funció aplicarFiltros

Quan l’usuari fa clic al botó de ‘Filtrar‘ apareixen els filtres per fer una cerca més concreta.
Després l’usuari introdueix els valors que desitgi als filtres i prem el botó ‘Aplicar filtres’.
S’apliquen les accions mostrades a la imatge superior. S’ha de tenir en compte que el component
filtre-listado-usuarios estén la classe filtros-service per reaprofitar les operacions comunes entre
filtres. Les accions que s’apliquen són:
-

Es comprova que el valor introduït al forms de filtres sigui el correcte i en cas contrari es
mostra un missatge d’error.
En cas de que no hi hagi error es crida a la funció whenActivateFilters de la classe
filtrosService que s’encarrega de transformar el forms en un array d’objectes on cada
objecte és un valor del forms. A continuació s’actualitzen les dades del Input de spsapplied-filters per actualitzar el component. El funcionament d’aquest component el
veurem a continuació.
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-

Després es crida la funció parseToParams que converteix el array en un objecte on posa
en majúscules el valor introduït per l’usuari i treu els filtres que no s’han usat.
Per últim s’emet el valor d’aquest objecte, del component filtre-listado-usuarios al
component listado-usuarios per tal de que enviï les dades al servidor i mostri la llista.

Figura 33 Fragment del codi que mostra el component sps-applied-filters

El sps-applied-filters s’encarrega de mostrar els filtres que s’han seleccionat. Inicialment es
configura el input labels enviant un array amb el nom dels possibles filtres que poden haver-hi.
Quan s’activa la funció whenActivateFilters, el component rep al ‘inputData’ els filtres que s’han
seleccionat. En el cas de que l’usuari premi el botó per esborrar tots els filtres, es rep
l’esdeveniment noFilters i s’activa la funció setResetFilters que borra totes les dades del forms.
Quan l’usuari elimina només un filtre es rep l’esdeveniment outputData que activa la funció
setFields amb un $event amb els filtres que encara estan actius i que s’encarrega d’actualitzar
les dades del forms amb els filtres actius.

7.1.7.2 Taules

Figura 34 Fragment de codi que mostra el component app-datatable-list

La imatge superior mostra el component app-datable-list amb la configuració i els inputs i outputs
que té. De configuració té dos inputs, el ‘showPaginator’ que s’ha posat a true per mostrar la
paginació i el selectionMode que s’ha configurat per seleccionar una fila. Si el selectionMode
estigués a ‘múltiple’ es podrien seleccionar varies files.
A continuació s’explicaran la resta de inputs i outputs.

Input Data
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Figura 35 Diagrama de seqüència de la funció getUsuariosLite

A la imatge superior veiem el funcionament de la funció getUsuariosLite(), que com hem vist
l’apartat anterior, s’encarrega de demanar les dades al back-end. En concret aquesta funció fa el
següent:
-

Actualitza el input de ‘data’ del component app-datatable-list, que és on està la llista,
canviant el loading a true per tal de que el component surti carregant a la vista.
A continuació demana les dades al servidor, enviant els filtres corresponents. El servidor
retorna un objecte amb els usuaris i altres dades.
Per últim actualitza el input de ‘data’ del app-datatable-list amb les dades dels usuaris i
canvia el loading a false perquè deixi de carregar.

Figura 36 Atributs del objecte tableData

Quan s’actualitza el input de ‘data’ del component app-datatable-list, l’objecte que s’envia és el
mostrat a la imatge superior. Consta de les següents parts:
-

Rows: Objecte retornat del back-end amb les dades de cada fila. Contenen les dades de
cada usuari.
Cols: Array d’objectes amb el nom de les capçaleres de la taula i els noms dels atributs
que s’han de mostrar de l’objecte retornat pel backend.
NumeroTotalResultados: Nombre de files total. Retornat pel back-end.
NumRowsPerPage: Nombre de files per pàgina. Retornat pel back-end.
Loading: Per fer que la taula es mostri com a carregant si està indicat com a true o es
mostri el contingut de la taula si està indicat com a false.
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Output selectedRow
Quan l’usuari clica una fila, el component app-datatable-list envia un esdeveniment de selectRow
que activa la funció handleSelectedRow($event). On $event és la informació de la fila
seleccionada. En concret en aquest component el que fa la funció és extreure l’identificador de
l’usuari de $event i redirigir a la pantalla que mostra el detall de l’usuari.
Output paginator
Quan l’usuari fa clic la paginació o canvia el nombre de files per pàgina, s’activa el output
paginator. El output paginator rep com a $event un objecte amb el nombre de pàgina i quantes
files per pàgina hi ha. Si l’usuari ha canviat algun d’aquests valors, $event es rep amb els valors
actualitzats.
La funció activada per paginator, actualitza l’objecte que s’introdueix per [data] amb el número
files per pàgines que es volen mostrar. La paginació no la toca ja que és el propi component appdatatable-list qui s’encarrega de manejar-la.

7.1.7.3 Modals

Figura 37 Implementació de la funció showDialogInformarCopago

Per mostrar modals a la pantalla faig servir els ‘Dynamic Dialogs’ de primeng. Per utilitzar-los
s’utilitza el DialogService de primng. Aquest servei té una funció ‘open’ que rep com a paràmetre
un component i una configuració. El component és la vista que és mostrar dintre del dialog. La
configuració accepta diversos valors; el ‘header’ és el text superior del modal, el ‘data’ és un
conjunt d’objectes que se li volen enviar al modal i el width és l’amplada del dialog.
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La funció open del servei DialogService retorna un objecte de tipus DynamicDialogRef. Aquest
objecte té un mètode onClose que retorna un observable. Quan es detecta que el dialog s’ha
tancat, s’envia un valor per l’observable amb les dades que ha retornat el dialog.

Per detectar que el dialog s’ha tancat, el component que s’envia al servei DialogService ha de
tenir injectat el servei DynamicDialogRef. Quan s’activa la funció close() del servei
DynamicDialogRef, s’envia el valor per l’observable.

Per rebre les dades que s’envien per l’objecte ‘data’ de la configuració del dialog, el component
ha de tenir injectat el servei DynamicDialogConfig. A través de la propietat config.data del
DynamicDialogConfig, es pot accedir als diferents valors que s’han enviat.

7.1.7.4 Mostrar HTML depenent d’una condició (ng-template)

Figura 38 HTML de ng-template loading i noRecurso

Per tal d’inserir treure els fragments de HTML que es necessitin a la DOM s’ha usat ng-template
amb ngIf. El cas més comú ha sigut quan s’havia de reemplaçar una part de la vista per mostrar
un missatge avisant que s’estaven carregant les dades o que no hi havia dades.
A la imatge superior podem veure la implementació d’un spinner per mostrar l’usuari que s’estan
carregant les dades i la implementació d’un missatge “No hi ha dades”. Les dues estan dins d’un
ng-template identificat per un #.

Figura 39 Fragment de HTML que mostra l'ús de ngIf amb ng-template

Quan es vol mostrar un dels dos missatges, s’usa un ngIf amb una condició que si no es compleix
mostra un component ng-template. A la imatge superior es pot veure que en el primer ngIf Angular
comprova si s’han rebut les dades de respuestaActivaGG, mirant que respuestaActivaGG no
sigui undefined i en el cas que ho sigui mostrant el ng-template amb identificador #loading. En el
segon ngIf es mira si respuestaActivaGG és null i si ho és es mostra el ng-template amb
identificador #noRecurso. En els dos casos si la condició es compleix es mostrarà el contingut
dels components fills del component on està el ngIf.
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7.1.7.5 Pujar arxiu PDF
Per pujar els arxius pdf es fa servir el botó p-fileUpload que proporciona primeNG. El botó s’ha
configurat amb la següent configuració:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#fubauto: Etiqueta per identificar el component
fileLimit="1": Pujar només un fitxer
customUpload="true": Per tal rebre un esdeveniment quan es selecciona el fitxer i tractar
la pujada de manera personalitzada.
(uploadHandler)="myUploader($event)": La funció per tractar la pujada de manera
personalitzada que es cridarà quan es seleccioni l’arxiu.
[auto]="true": Per pujar l’arxiu just després de seleccionar-lo.
accept="application/pdf": Només permet pujar fitxers PDF.
(onError)="errorUpload($event)": La funció que es cridarà si hi ha un error. La funció
mostra un error per consola.
[maxFileSize]="maxFileSize": Mida màxima de l’arxiu.
i18n-chooseLabel="@@adjuntarPacto": Etiqueta identificativa per realitzar la traducció.
chooseLabel="Adjuntar pacte": Nom del botó.
[showUploadButton]="false": No mostrar el botó per defecte de pujar un arxiu.
[showCancelButton]="false": No mostrar el botó per defecte de cancel·lar la pujada.

Figura 40 Funció myUploader

Quan s’inicialitza el component que conté el botó per pujar el fitxer, s’agafa una referència del
botó. Aquesta referència serveix per accedir a les propietats del botó des del component. A la
configuració del botó veiem que aquest té la referència #fubauto. Amb aquesta referència el
component pot accedir al botó gràcies al @ViewChild(‘fubauto’).

Un cop l’usuari selecciona el fitxer, s’activa la funció myUploader($event) com s’ha definit a la
configuració del botó.
Aquesta funció accedeix a les dades del botó mitjançant el
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@ViewChild(‘fubauto’) i extreu el fitxer seleccionat. Posteriorment llegeix el fitxer i el converteix
a base64 per guardar-lo a la base de dades del servidor.
Quan l’usuari envia el formulari, s’envien les dades de l’arxiu PDF en base64 al servidor.

7.2 Patrons utilitzats
7.2.1 Injecció de dependències:
“És un patró de disseny orientat a objectes, en què se subministren objectes a una classe en lloc
de ser la pròpia classe la que creu aquests objectes” [36]
Quan es crea un servei es fa servir el decorador @Injectable() configurat al root de l’aplicació, de
tal manera que el component que estigui més alt a la jerarquia de components subministri les
dependències als seus fills. De la mateixa manera els fills injectaran les seves dependències als
seus fills. D’aquesta manera ningun component té la responsabilitat de crear i configurar un
servei, ja que simplement el seu pare li proporciona una instància del servei ja configurat.

7.2.2 Singleton
“És un patró de disseny que permet restringir la creació d'objectes pertanyents a una classe o el
valor d'un tipus a un únic objecte” [37]
Els serveis que s’utilitzen són singleton i gràcies a la injecció de dependències, s’injecta la
referència a la instància d’un servei des dels components pare als components fills. Només
existeix una sola instància d’un servei en tota l’aplicació.

7.2.3 Factoria
“Consisteix en utilitzar una classe constructora abstracta amb uns quants Mètodes definits i Altres
(s) abstracte (s): el dedicat a la construcció d'Objectes d'un subtipus d'un tipus determinació.”
[38]
El servei de dialogs rep com a paràmetre un component que conté la informació del dialog i un
objecte amb la configuració del dialog i et genera un dialog amb aquestes dades.
També es fa servir en el mòdul de rutes de l’aplicació, que rep com a paràmetre una configuració
de rutes i retorna un objecte amb el mòdul de rutes comú per tota l’aplicació i un servei configurat
amb les rutes del pare i les rutes del fill.

7.2.4 Observer
“És un patró de disseny que defineix una dependència de tipus un a molts entre objectes, de
manera que quan un dels objectes canvia el seu estat, notifica aquest canvi a tots els
dependents.” [39]
És un patró de disseny que s’ha usat molt a l’aplicació. Per exemple els serveis que
s’encarreguen de fer crides al servidor, fan servir el servei httpClient, el qual retorna un
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observable. Quan un component es subscriu a aquest observable, el servei httpClient fa una
crida al servidor i quan rep la resposta del servidor envia pel stream de dades del observer la
resposta del servidor.
Els esdeveniments que envien els components fills als pares funcionen de la mateixa manera. El
component fill emet pel stream de dades un esdeveniment i el pare rep l’esdeveniment i activa
una funció pròpia que conté l’esdeveniment.

7.2.5 Façana
"S'aplicarà el patró façana quan es necessiti proporcionar una interfície simple per a un subsistema
complex, o quan es vulgui estructurar diversos subsistemes en capes, ja que les façanes serien el
punt d'entrada a cada nivell."

Aquesta SPA contindrà més serveis per ancians, a part del servei per habitatges d’ancians. Però
algunes pantalles seran comunes entre serveis, tot i que mostraran informació diferent. Per
exemple les dades que es mostraran de l’usuari variaran depenent del servei. Per tant la classe
que fa peticions al back-end, tindrà diferents crides en funció del servei que s’està utilitzant. Per
simplificar les peticions a aquesta classe, s’ha creat una façana que depenent del servei que
s’estigui utilitzant, cridarà una funció o una altre d’aquesta classe.

7.3 Disseny de les interfícies
7.3.1 Disseny de navegació
A continuació es mostra el diagrama de navegació. He realitzat dues versions, una simple amb
la navegació que pot realitzar l’usuari. I una versió extensa on és poden veure en detall tots els
components utilitzat i les crides que realitza cada component.

7.3.1.1 Diagrama de navegació simple
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Figura 41 Diagrama de navegació simple
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7.3.1.2 Diagrama de navegació extens

Figura 42 Diagrama de navegació extens Part 1
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Figura 43 Diagrama de navegació extens Part 2
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7.3.2 Imatges de la interfície
A continuació es mostren les imatges de la interfície. Segueixen l’ordre dels requisits funcionals.

7.3.2.1 Gestió de dades bàsiques dels usuaris

Figura 44 Visualització de dades de l'usuari

Figura 45 Modificació de dades personals de l'usuari
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Figura 46 Modificació de l'ubicació de l'usuari

7.3.2.2 Vincular un usuari de la base de dades al servei

Figura 47 Vincular usuari al servei
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Figura 48 Desvinculació del servei

7.3.2.3 Vincular un usuari del servei a un pis

Figura 49 Vinculació al pis
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Figura 50 Pacte d'atenció Geriatria

Figura 51 Pacte d'atenció Neteja
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Figura 52 Informar copagament

Figura 53 Visualització dels tràmits històrics
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7.3.2.4 Seguiment

Figura 54 Visualització d'observacions

Figura 55 Afegir o editar observacions
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Figura 56 Visualització del registre d'atencions

7.3.2.5 Gestionar les dades de salut d’un usuari

Figura 57 Visualització dades de salut
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Figura 58 Modificació índex de Barthel

Figura 59 Modificació escala de Pfeiffer
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Figura 60 Modificació dades de salut i autonomia

Figura 61 Modificació dades de discapacitat
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Figura 62 Visualitzar la gestió de dependència

7.3.2.6 Documentació

Figura 63 Visualitzar documentació

Figura 64 Afegir documentació
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8. Proves
L’empresa Getronics ha decidit que no es farà ús de cap llibreria com Jasmine [36], la que s’anava
a usar inicialment, per fer proves automatitzades i que totes les proves es faran manualment.
S’han realitzat proves a l’acabar de realitzar cada tasca per comprovar el seu funcionament i fer
els canvis necessaris. A l’acabar totes les tasques del projecte s’han fet diferents circuits per
recórrer les diferents pantalles de l’aplicació i comprovar que tota l’aplicació funciona bé.
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9. Conclusions
9.1 Revisió dels objectius
L’objectiu principal del projecte era oferir a les empreses i institucions que disposen d’allotjaments
per ancians, una solució que permetés gestionar les dades i tràmits dels inquilins dels seus
allotjaments, alhora que oferís una interfície bonica i fàcil d’usar per facilitar la feina als seus
treballadors.
Personalment crec que amb la finalització del projecte amb tots els requisits i amb una interfície
que es veu simple i atractiva, he aconseguit assolir l’objectiu principal del projecte.
A continuació es revisaran els subobjectius del projecte.
-

-

-

-

Utilització de tècniques de desenvolupament Agile: Cada setmana s’ha realitzat una
reunió avaluant l’estat del projecte i proposant les noves tasques o canvis que s’haurien
de realitzar.
Compliment del termini d’entrega: S’ha entregat el projecte amb dues setmanes
anteriors a la planificada.
Compliment dels objectius del Treball Final de Grau: A la rúbrica de GEP es tenen
tots els camps aprovats i a l’informe de seguiment també. Encara no es pot avaluar si
s’ha aprovat el treball ni la defensa davant el tribunal, ja que és un esdeveniment posterior.
Creació de components reutilitzables: La majoria de components s’han pensat i
implementat de la manera més reusable possible per a un posterior ús d’aquests
components.
Arquitectura correcte: L’arquitectura ha sigut dissenyada i implementada per ampliar
les funcionalitats fàcilment. S’ha tingut en compte l’ús de patrons i el correcte ús de totes
les eines que ofereix Angular, prèviament documentant-se extensament sobre el seu ús.

En conclusió s’han assolit tots els objectius i subobjectius del treball proposats inicialment.

9.2 Justificació competències tècniques
El treball final de grau té unes competències tècniques associades al projecte. En aquest apartat
es revisarà el correcte compliment d’aquestes competències.
•

•

•

CES1.2: Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels
estàndards i de les tecnologies disponibles: El SPA que s’ha realitzat en aquest TFG
és part de la solució que s’ha ofert al client per solucionar els problemes d’integració que
tenia amb les anteriors tecnologies que usaven.
CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la
construcció de software que es poguessin presentar: En aquest treball final de grau
s’ha realitzat un anàlisi dels riscos potencials que podien sorgir i un pla de contingència
per solventar-los.
CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades: S’ha
dissenyat interfícies de dades per tractar els objectes rebuts pel back-end i s’ha usat Akita
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•

•

•

per emmagatzemar i guardar els diccionaris de dades i la informació de la sessió de
l’usuari.
CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software: S’han
realitzat proves manuals i s’ha revisat per part de diferents actors implicats la qualitat del
producte.
CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software: S’han especificat tots
els requisits tant funcionals com no funcionals del projecte i s’ha fet una planificació de
quan estarien realitzats aquests requisits.
CES2.2: Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant
mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i
econòmics: La realització d’aquest SPA és la solució que s’ha ofert per solucionar el
problema social dels ancians que necessiten habitatges amb serveis socials.

9.3 Conclusions finals
Amb el desenvolupament d’aquest Treball Final de Grau, he adquirit i consolidat coneixements
molt importants per la vida professional d’un enginyer informàtic.
He après com planificar correctament un projecte d’informàtica, tenint en compte el temps de
desenvolupament, els costos del projecte, els requeriments i altres coneixements com la
sostenibilitat i compromís del projecte, que fins ara no havia tingut present. Amb aquestes eines
em veig capacitat per afrontar projectes que puguin sorgir en un futur.
A més he pogut consolidar molts conceptes que havia après durant la carrera, en especial de la
meva especialitat, Enginyeria del Software. Assignatures com AWS, GPS o PES han tingut gran
rellevància en el projecte, i sense els coneixements adquirits en aquestes assignatures, hagués
sigut molt més difícil realitzar el projecte.
Per últim he pogut treballar amb el framework Angular, actualment un del frameworks més
punters quant a tecnologia per desenvolupar front-end. Això m’ha permès entendre molts
conceptes de la tecnologia que fins ara desconeixia i aplicar-los en un projecte real d’una
empresa amb renom. He descobert que Angular és un framework molt gran i amb tantes
possibilitats que encara que em queda molt per aprendre. Tot i això, he gaudit tant
desenvolupament en aquesta tecnologia i amb els resultats obtinguts, que crec que el meu futur
laboral estarà enfocat en aquesta tecnologia.

9.4 Futur del projecte
Encara que el Treball de Final de Grau hagi finalitat, aquest projecte continuarà en
desenvolupament a l’empresa Getronics, de la meva mà o de la mà d’un company.
Actualment el projecte compta amb bastants funcionalitats que ja permetrien gestionar habitatges
per ancians. Com podria ser vincular a un ancià a un habitatge, visualitzar les seves dades
personals, sol·licitar-li serveis d’atenció sanitària o de neteja o gestionar les seves dades de salut.
Tot i això el projecte s’ha d’ampliar i afegir els mòduls d’economia i familiars, que permetran
portar un registre dels éssers propers i de la situació econòmica dels ancians. Per altra banda,
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caldrà afegir nous serveis, a part del servei actual d’habitatges per ancians, com podria ser un
servei per residències d’ancians o un servei d’atenció a domicili.
Espero que aquest projecte pugui seguir endavant, ja que ajudarà a moltes persones ancianes
que requereixen aquests serveis i facilitarà molt el control de la seva situació actual, amb l’objectiu
que sempre tinguin tot el que necessitin i puguin viure amb un bon estat salut.
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