
 

 

 

Disseny, definició i desenvolupament d’una 

App de gestió de reserves per a restaurants 

 

 

 

 

Treball Final de Grau 

Grau en  Multimèdia 
 

 

 

 

 

 

 

Cognoms: Morató Pérez-Porro        Nom: Tomàs  

 

 

Pla: 2009      Director: Sánchez, David



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

2 
 

 

 

Índex 

1 Introducció ...................................................................................................................... 10 

1.1 Formulació del problema ............................................................................................... 10 

1.2 Objectius generals del TFG ............................................................................................ 13 

1.3 Objectius específics del TFG........................................................................................... 14 

1.4 Abast del projecte ......................................................................................................... 15 

2 Estat de l'art .................................................................................................................... 16 

Buscadors online ............................................................................................................. 16 

Solucions a mida ............................................................................................................. 17 

Gestors Integrals ............................................................................................................. 17 

2.1 Estudi de Mercat ........................................................................................................... 18 

Reservio .......................................................................................................................... 18 

El tenedor / The Fork ....................................................................................................... 21 

Cover Manager................................................................................................................ 24 

Estat actual del mercat .................................................................................................... 24 

3 Gestió del projecte .......................................................................................................... 25 

3.1 Procediment i Eines per al seguiment del projecte......................................................... 25 

GANTT............................................................................................................................. 25 

Trello............................................................................................................................... 26 

Eines de control de versions ............................................................................................ 26 



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

3 
 

3.2 Eines de validació .......................................................................................................... 27 

3.3. DAFO ............................................................................................................................ 28 

3.4. Riscos i pla de contingències ......................................................................................... 29 

3.5. Anàlisi inicial de costos ................................................................................................. 30 

4 Metodologia.................................................................................................................... 31 

SCRUM ................................................................................................................................ 32 

Planificació Inicial ................................................................................................................ 34 

Modificació de la planificació .............................................................................................. 36 

Planificació Final ................................................................................................................. 39 

5 Definició del producte ..................................................................................................... 40 

Persones ......................................................................................................................... 40 

Històries d’usuari ............................................................................................................ 45 

Definició detallada de les funcionalitats .......................................................................... 48 

6 Disseny............................................................................................................................ 54 

Wireframe ....................................................................................................................... 55 

Manual d’estil de l’aplicació ............................................................................................ 56 

Disseny de la interfície .................................................................................................... 60 

Test amb usuaris ............................................................................................................. 64 

7 Desenvolupament ........................................................................................................... 70 

Arquitectura del sistema ................................................................................................. 70 

Disseny de la base de dades ............................................................................................ 76 

Programació del Client .................................................................................................... 81 

Programació de l’API ....................................................................................................... 97 

Entorn de producció ...................................................................................................... 106 

8 Conclusions i treballs futurs ........................................................................................... 109 

Objectius assolits .............................................................................................................. 109 

Obstacles .......................................................................................................................... 110 

Futur de l’aplicació ............................................................................................................ 112 

Conclusions personals ....................................................................................................... 113 

9 Bibliografia .................................................................................................................... 114 

10 Annexos .................................................................................................................... 115 

Enquesta d’elaboració pròpia ............................................................................................ 115 

CAPTURES ANÀLISI DE MERCAT ......................................................................................... 119 

Reservio ........................................................................................................................ 119 

El Tenedor ..................................................................................................................... 124 



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

4 
 

 

 

Enllaços del projecte: 

Aplicació Android: https://appdistribution.firebase.dev/i/ba249c973fec8a27 

Codi font Aplicació: https://github.com/TomasMoratoPerezPorro/nxTable 

Codi Font API: https://github.com/TomasMoratoPerezPorro/nxTableDeployApi 

Prototip Adobe XD: https://xd.adobe.com/view/3067536d-2616-4d4a-5e27-abe7da597179-

4656/?fullscreen&hints=off 
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Resum   

Actualment avancem cap a un futur digital. La tecnologia, cada cop és més present a les nostres 

vides, ens dona eines per a facilitar el nostre dia a dia i ens acompanya tant a la feina com a casa 

nostra.  

Aquest treball, és fruit de la motivació per prendre partit en aquesta transformació. Seguir en 

primera persona aquest procés, començant per trobar una necessitat, analitzar-la i proposar un 

producte digital que n’aporti una solució.  

 

El projecte es centra en el sector de la restauració i la necessitat de gestionar les reserves de 

clients de forma àgil.  

S’ha desenvolupat una eina per poder gestionar aquestes reserves des del cloud. S’ha treballat 

doncs, en millorar aquesta tasca comú per a molts restaurants, facilitant-ne la gestió integral.  

Quan les reserves d’un restaurant representen més de la meitat de la seva ocupació, la gestió 

d’aquestes es pot transformar en un mal de cap. Els clients truquen a qualsevol hora del dia, 

sovint quan el restaurant és tancat, i si es volen aprofitar totes les sol·licituds, s’han d’atendre 

al moment, afegir-les al llibre de reserves i assignar-ne una taula disponible. 

 

Al llarg d’aquest treball, s’ha seguit un procés meticulós per desenvolupar un producte digital 

que permeti centralitzar les reserves d’un restaurant al núvol i d’aquesta manera, evitar la 

limitació física d’un llibre de reserves tradicional. S’ha dissenyat una aplicació que sintetitza tota 

la informació necessària per consultar i formalitzar reserves en un dispositiu mòbil. Facilitant 

així als empleats, el procés d’afegir-les en qualsevol context. 

 

L’objectiu principal d’aquest treball ha estat dur a terme un procés complert per a arribar a 

desenvolupar aquesta aplicació. S’hi han aplicat els coneixements adquirits durant tot el grau 

per aconseguir que aquest procés arribi a bon port i la solució proposada aporti un valor.  

S’ha començat per una primera etapa d’anàlisi del problema i recerca de solucions existents. 

Després, s’han aplicat tècniques d’experiència d’usuari i de disseny per a materialitzar la solució 

en un suport gràfic digital. Finalment s’han aplicat els coneixements tècnics per implementar 

aquesta solució i fer-la realitat en un entorn de producció complert. 
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Durant tot aquest procés, s’han dut a terme les tasques de planificació i organització pròpies 

d’un projecte laboral. S’ha mantingut contacte directe amb un client real i s’ha adaptat 

l’aplicació al seu restaurant. 

Degut a la limitació temporal del projecte, el producte final d’aquest és un MVP, del angles, 

minimum valuable product. Es tracta d’una entrega de valor suficient per que el producte arribi 

al client final i li aporti un valor. D’aquesta forma es pot avaluar si el desenvolupament del 

producte complert va en bona direcció i es viable.  

S’ha prioritzat arribar a desenvolupar un producte funcional adaptat a un restaurant concret. 

Tot i així, el procés de disseny i conceptualització del producte, s’ha dut a terme pensant en un 

producte futur més complert, adaptable a diferents entorns organitzatius, que permetrà seguir 

el desenvolupament d’aquest un cop finalitzat el treball.  
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Glossari 

Front-end: Part del desenvolupament que es centra en la part del software amb la que 

interactuen els usuaris. 

Back-end: Part del sistema que es responsabilitza de manipular i emmagatzemar les dades. No 

és accessible per a l’usuari. 

SQL: Llenguatge estàndard per accedir i manipular bases de dades. 

Widget: és una petita aplicació o programa, usualment presentat dins un sistema que proveeix 

informació visual i interacció amb altres serveis d’internet.  

A l’apartat de desenvolupament ens referirem a la paraula widget de forma diferent. La seva 

definició en aquest context es desenvolupa a l’apartat corresponent. 

MVP (Minimum Viable Product):  Es tracta de una implementació inicial del producte amb les 

funcionalitats justes per a crear un valor real per a l’usuari.  

Entorn de desenvolupament: es un entorn de programació on es visualitzen els canvis realitzats 

durant el desenvolupament. Aquest, es diferencia del entorn final de varies maneres: 

 Es situa a un ordinador, generalment l’estació de treball del programador. 

 Ofereix eines de desenvolupament com un compilador, debugador, simulador etc.  

Entorn de producció: Es tracta de l’entorn final on es puja l’aplicació i amb el que els usuaris 

interactuen.  

Cloud: és una forma de computació que té els seus fonaments a Internet i que mitjançant la 

qual, els recursos compartits, el programari, i la informació, es proporcionen a ordinadors i 

d'altres dispositius des de servidors a la xarxa. 

Framework: (Entorn de treball) Inclou tots els recursos, la metodologia i la seva 

interfuncionalitat que determinen el desenvolupament organitzat d'un projecte de programari. 

Pot incloure programari de suport, llibreries de codi, llenguatges de programació, i programari 

extra que ajudi a organitzar, desenvolupar i integrar components diversos d'un altre projecte de 

programari. 

 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
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1 Introducció 

En aquest primer apartat es descriu un marc teòric pel desenvolupament del projecte. 

S’analitza el problema identificat i es formalitzen els objectius i l’abast que tindrà el mateix. 

 

1.1 Formulació del problema 

Actualment, en el sector de la hostaleria gastronòmica, la gestió de les reserves és un pilar molt 

important. Una correcta optimització d’aquestes, es tradueix en un negoci més eficient i permet 

un bon aprofitament dels recursos disponibles. La previsió del nombre de clients, permet 

adaptar l’espai, l’ estoc d’aliments i fins i tot el nombre d’empleats a les necessitats de cada 

servei. 

Es molt freqüent que els clients formalitzin la seva reserva abans d’anar a un restaurant. Segons 

una enquesta de l’empresa Open Table 1, un 14% d’aquests reserven el mateix dia, un 44% amb 

mínim tres dies d’antelació i finalment un 35% un o dos dies abans. Només un 7% decideix sobre 

la marxa. Ens trobem per tant, davant d’una pràctica habitual que indueix als restaurants a 

dedicar-hi recursos. 

Aquesta gestió esdevé molt important per a aquells restaurants que tenen una forta demanda i 

molta competència. Un 56% dels espanyols, afirma que algun cop ha tingut que canviar de 

restaurant quan la seva trucada no ha estat atesa 2. Per evitar la pèrdua de clients es important 

facilitar que aquests puguin reservar en qualsevol moment i des de qualsevol mitjà. 

Un altre factor que aguditza aquesta necessitat és l’estacionalitat d’alguns restaurants. Aquests 

depenen d’una temporada curta i de l’afluència de turisme per fer negoci. En aquest context la 

correcta gestió de l’aforament esdevé encara més important ja que intenten maximitzar el 

rendiment d’aquest en un període curt. 

Actualment existeixen alguns softwares de solucions integrals o parcials per a gestionar 

restaurants. Aquests softwares però, són puc utilitzats. Sovint ho fan només aquells que 

disposen de molts recursos: restaurants de estrella Michelin o aquells que depenen de cadenes 

inversores. 

  

                                                             
1 Radiografía del comensal en la era digital. (Open Table)  
2 Radiografía del comensal en la era digital. (Open Table)  
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Taula 1: Mètodes per anotar reserves 

 

Tal com hem pogut constatar en una enquesta d’elaboració pròpia 3, una gran part de 

restaurants mitjans i petits segueixen optant per no utilitzar-los. Aquests, segueixen utilitzant 

un suport de paper, normalment un llibre de reserves o similar. En aquest context, una forta 

demanda suposa una carrega important de feina de gestió.  

Moltes de les reserves telefòniques o via correu electrònic, es realitzen en hores on el local és 

tancat i per aprofitar-les s’han de gestionar de forma remota. 

Això provoca que sovint en hores de descans o quan aquest no es obert al públic i s’estan 

realitzant tasques de preparació, s’hagin de destinar recursos humans a fer aquesta gestió.  

 

 

Taula 2: Reserves telefòniques 

 

  

                                                             
3 Qüestionari (Elaboració pròpia - Anex) 
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Quan el nombre de reserves és elevat i aquestes es registren en horaris irregulars els recursos 

humans que s’hi dediquen són costosos. El fet d’unificar les reserves en un sol lloc (llibre de 

reserves) limita que només es puguin consultar des de el local i per tant obstaculitza que es 

puguin admetre reserves fora d’aquest.  

Els mètodes de gestió actuals analitzats a l’apartat Estat de l’art es poden dividir en tres grans 

grups: 

 Mètodes tradicionals escrits. 

 Buscadors online. 

 Solucions a mida. 

Tant els buscadors online com les solucions a mida tenen com a finalitat obrir noves vies per a 

que els clients reservin a través d’internet però no ofereixen una bona solució per a gestionar 

de forma eficient les reserves que arriben des dels canals tradicionals.  

En aquest context, presenten algunes mancances: 

 Les solucions web que existeixen actualment, no estan adaptades a dispositius mòbils i 

per tant, requereixen l’ús d’un ordinador o tauleta per afegir o consultar reserves. 

 El procés d’afegir una reserva no està pensat per un context d’ús fora del restaurant i 

no aporta una millora de la eficiència significativa. 

 Les solucions més completes són softwares que depenen d’una empresa externa que 

canalitza reserves a través del seu portal web. Aquestes empreses imposen una 

comissió fixe per a cada reserva.  

 Les solucions a mida ofereixen noves possibilitats als clients per reservar, com fer-ho a 

través de la pàgina web del restaurant i depenent de la complexitat, fins i tot gestionen 

automàticament l’adjudicació de taules. També aporten funcionalitats interessants 

molt completes per als propietaris. Tot i així cap de les analitzades presenta una 

aplicació mòbil ni web responsiva i per tant el seu us queda limitat a un ordinador. 

 

Els mètodes tradicionals escrits són molt eficients a l’hora d’anotar les dades de una reserva, tot 

i així, tal com s’ha esmentat anteriorment presenten també alguns inconvenients: 

 L’accés a la informació queda restringit a la ubicació del suport físic i no es pot consultar 

de forma remota, generalment queda limitat a un ús al local.  

 El procés d’adjudicació de taula l’ha de dur a terme un empleat de forma escrita, 

augmentant així la seva carrega de feina.  

 

Després d’analitzar les diferents opcions que existeixen actualment, considero oportú el disseny 

d’una aplicació mòbil, enfocada a gestionar internament les reserves que provenen de canals 

clàssics. Una solució que faciliti la gestió interna d’aquestes, tenint en compte que actualment 

un percentatge molt elevat de reserves es segueixen fent mitjançant trucades.  
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1.2 Objectius generals del TFG 

El principal objectiu d’aquest treball és dissenyar y desenvolupar un MVP d’una aplicació mòbil 

per a la gestió de les reserves d’un restaurant. Permetrà consultar, afegir i editar les reserves.  

La informació haurà de estar actualitzada en tot moment i accessible des de qualsevol dispositiu 

per tant disposarà d’una base de dades al núvol. 

Permetrà gestionar les reserves millorant la experiència d’usuari de les solucions existents. Per 

aquest motiu les seves funcionalitats oferiran una solució eficient i eficaç per a permetre 

gestionar les reserves fàcilment, reduint així la carrega de feina dels empleats. 

Inicialment aquesta aplicació és planteja com una solució genèrica, dissenyada per restaurants 

que presenten els problemes descrits. Tot i així dins del marc del TFG i la seva limitació en hores, 

la seva implementació s’enfocarà com una solució a mida per a un restaurant concret. D’aquesta 

manera, es pretenen agilitzar els processos de disseny i desenvolupament per a obtenir en els 

terminis establert un MVP funcional. 

Aquest pretext, s’aprofitarà també per a tenir la oportunitat de treballar amb un client real i 

adaptar el producte a les seves necessitats mentre s’adquireix experiència en la relació empresa-

client. 

Amb el desenvolupament d’aquest projecte es pretén aprofundir en l’aprenentatge de la 

programació, tant front-end com back-end i en els processos de disseny centrat en l’usuari.  
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1.3 Objectius específics del TFG 

 Utilització de metodologies àgils i tècniques de disseny centrat en l’usuari per obtenir 

un resultat que s’adapti al context de ús i que optimitzi la experiència d’aquest. 

 

 Programar i implementar un mvp funcional que tingui les funcionalitats bàsiques, 

utilitzant dart i el framework Flutter per a la programació del front-end.  

 

 Dissenyar i implementar un back-end utilitzant bases de dades estructurades i el 

llenguatge SQL, juntament amb node.js per a la gestió del servidor. 

 

 Aplicar els coneixements adquirits durant el grau universitari i enriquir-los amb 

l’aprenentatge i aprofundiment en noves tecnologies de programació i gestió de 

projectes.  

 

 Treballar conjuntament amb el usuari final per a dissenyar una solució que s’adapti a les 

seves necessitats específiques.  

 

 Aprofundir en l’ús de metodologies de treball que permetin una bona planificació i 

ajudin a portar una bona organització per a completar el producte en el temps definit. 
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1.4 Abast del projecte 

Encara que el projecte s’ha plantejat com una solució a mida per a un restaurant concret, es 

dissenyarà i implementarà tenint en compte criteris de escalabilitat que permetin, en un futur, 

adaptar fàcilment la solució a altres restaurants. 

Característiques del restaurant: 

Es tracta, concretament, d’un restaurant situat al municipi de Begur, Costa Brava. És un 

restaurant acollidor amb un aforament de 60 persones repartides en 16 taules. Hi treballen 

durant la temporada alta i els caps de setmana 7 persones, 4 a la cuina i 3 a la sala.  

Obre les seves portes al públic 7 mesos a l’any i durant la temporada d’estiu, entre els mesos de 

juny i agost, i els caps de setmana té una demanda molt alta. És per això que requereix d’una 

molt bona gestió de les reserves i l’espai per tal de absorbir al màxim aquesta demanda.  

Ofereix dinar i sopar, generalment dos torns per a cadascun dels àpats. Durant la temporada 

alta un 80% dels clients reserven abans d’anar-hi. Com es tracta d’un municipi molt turístic es 

molt habitual que els clients planifiquin amb antelació la seva estada i els llocs on aniran a dinar 

o sopar.  

El producte va dirigit al personal del restaurant i als seus propietaris, per tant, es tracta de una 

aplicació d’us intern. Durant els mesos d’estiu reben trucades per reservar durant tot el dia, des 

de el matí fins la nit. El telèfon del restaurant està desviat a una línia mòbil per poder atendre 

trucades quan el restaurant és tancat.  

Aplicació mòbil i API 

L’aplicació a desenvolupar té com a finalitat poder consultar i afegir reserves des d’un dispositiu 

mòbil. L’opció de desenvolupar un front-end adaptat a dispositius d’escriptori queda oberta a 

futures ampliacions. Serà utilitzada pel personal de sala del restaurant quan es obert i per 

l’encarregat quan es tancat.  

Pretén resoldre el problema descrit anteriorment. Mantenir en un sol lloc i accessibles les dades 

de les reserves per tal de poder-ne afegir de noves en qualsevol moment oferint una bona 

experiència d’usuari. 

Amb el desenvolupament d’un back-end sòlid i una API, queda també obert a futures 

ampliacions, la  possibilitat de desenvolupar un sistema que permeti als clients reservar des de 

la pàgina web del restaurant o altres aplicacions.  
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2 Estat de l'art 

Actualment, degut a la gran diversitat tipològica de restaurants, les metodologies que fan servir 

per gestionar les reserves és molt variada. Depenent de l’establiment, els mètodes que es poden 

fer servir per reservar taula varien. El més comú és que s’acceptin reserves telefòniques i 

presencials al mateix local.  

 

 

Taula 3: Canals de reserva 

 

També existeixen altres mitjans que alguns restaurants aprofiten per facilitar més opcions al 

client. En aquest context trobem la possibilitat de reservar via correu electrònic o WhatsApp, 

sempre requerint una resposta o confirmació. 

Finalment trobem les opcions més avançades que fan ús de software de gestió per a facilitar 

aquest procés, tant al client com al treballador.  Aquests, es poden dividir en tres grups: 

 

Buscadors online 

En els darrers anys, han aparegut grans plataformes de cerca online especialitzades en el món 

de la restauració com El Tenedor (TripAdvisor) o OpenTable (Booking.com). Aquestes, ofereixen 

un llistat detallat de tots els restaurants per a que els clients trobin de manera ràpida la opció 

que més s’adapta als seus gustos o necessitats. En aquests portals s’hi troben també opinions 

d’altres usuaris i fotografies per a que el procés de tria per part del client sigui més fàcil.  

Aquestes plataformes basen el seu negoci en oferir als restaurants la possibilitat de redirigir-los 

reserves a canvi d’una comissió. Oferint així ampliar la seva visibilitat online i el nombre de 

clients. 

Per a gestionar aquestes reserves provinents del portal de cerca, ofereixen una aplicació web 

dedicada als empleats on es poden visualitzar. A més permet introduir les reserves externes al 

servei i ofereix varies opcions de configuració. Aquestes aplicacions són molt completes i sovint 

ofereixen també plans de subscripció per millorar-ne les funcionalitats.  

https://www.eltenedor.es/
https://www.opentable.es/


Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

17 
 

Solucions a mida 

Per altre banda trobem els restaurants amb molts recursos, com grans cadenes o aquells amb 

estrella Michelin, que contracten una solució a mida. Aquestes solucions inclouen un widget per 

que els clients puguin reservar de forma fàcil des de la pagina web del restaurant. Aquests 

widgets estan connectats a una base de dades i automàticament ofereixen només les opcions 

disponibles. Per visualitzar aquestes reserves ofereixen també una aplicació web. Depenent de 

l’empresa que elabora la solució, ofereix una aplicació més simple o amb funcionalitats més 

avançades de gestió integral. 

 

Gestors Integrals 

Existeixen també solucions de gestió integral. Aquestes, consisteixen en un software que inclou 

funcionalitats completes per a la gestió de diverses necessitats del restaurant. Permeten, entre 

altres, organitzar el personal, atendre comandes en temps real, sincronització amb sistemes de 

pagament, generació automàtica de factures, llibre de reserves etc. 

Aquestes solucions tenen un preu elevat però ofereixen un conjunt de funcionalitats que cobreix 

moltes de necessitats, evitant així una diversificació de sistemes.  
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2.1 Estudi de Mercat  

Per la realització d’aquest estudi, de les empreses trobades, s’han seleccionat tres per  fer-ne un 

anàlisi exhaustiu. S’han triat aquelles que ofereixen les solucions més complertes i que s’han 

considerat d’interès per al desenvolupament d’aquest treball.  

Per totes elles s’ha demanat una versió de proba per poder fer servir el software i analitzar amb 

detall totes les seves funcionalitats. A més s’ha elaborat un dossier amb captures de pantalla de 

tots els processos per veure com s’han solucionat els reptes de disseny plantejats a cada 

aplicació.   

Reservio 

Es tracte de un motor de reserves online generalista, personalitzable per a diferents tipologies 

de negoci. Ofereix diferents variacions del seu software per adaptar-se a diferents àmbits com 

per exemple els centres de bellesa, gimnasos, atenció sanitària, educació etc. 

A la seva web anuncien més de 70 variacions incloent el sector de la restauració. Tot i així al 

començar la versió de proba i intentar configurar el negoci com a restaurant, ens trobem amb 

un missatge que ens informa de que actualment encara no han adaptat el software a aquest 

tipus de establiments i que ens notificaran quan estigui disponible.  

Tot i així s’ha considerat oportú fer un anàlisis del servei ja que pot aportar informació rellevant 

per a l’estat de l’art actual i sobre com es desenvolupen certes funcionalitats de gestió de 

reserves en altres sectors. 

Analitzem algunes de les funcionalitats que ofereixen: 

 Visualització/Calendari:  

o Una vista general organitzada setmanalment on trobem una quadricula amb els 

dies de la setmana i les franges horàries no personalitzables. 

o Vista detall de un dia concret. 

o Vista “Agenda” on trobem un llistat cronològic de totes les cites.  

o Fent clic a les franges horàries podem afegir una cita. S’especifiquen els camps 

de la reserva següents: ( Nom client, email, telèfon, servei, personal, data i 

duració, estat de la reserva i un camp opcional per afegir notes o repeticions) 

 

https://www.reservio.com/es/
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Imatge 1 Interfície Reservio 

 

 

 Configuracions: 

 Afegir Personal. 

 Afegir un nou servei. 

 Vacances. 

 Reserves online:  

o Proporciona un portal web extern personalitzable per permetre als usuaris 

reservar des de un navegador web. 

o Configuració sobre els horaris en que es pot afegir una reserva online, període 

de temps màxim de antelació a la cita, opcions de cancel·lació de reserves. 

o Les reserves online apareixen al calendari i una notificació informa al 

administrador per procedir a la seva confirmació o cancel·lació. 

o Tant quan el client formalitza la reserva com quan la reserva es confirmada, 

aquest rep un correu electrònic i sms. 

 Recordatoris: 

o Permet enviar recordatoris de les cites tant als clients com als empleats. 

o Aquests recordatoris es poden personalitzar i enviar en format sms o correu 

electrònic. 

 Administració de clients: 
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o Ofereix una vista organitzada de els clients registrats amb la informació relativa 

a les seves reserves. 

o Permet afegir notes sobre els clients y enviar missatges de fidelització. 

o Permet exportar la llista en format PDF o CSV. 

 Integracions: 

o Widget de reserves:  

 Codi html per a col·locar a la pàgina web del comerç. 

 Proporciona un botó que ens redirigeix a la pàgina de reserves online i 

inicialitza el procés de reserva. 

o Text d’enllaç: 

 Codi html que ens porta al portal de reserves del comerç. 

o Botó de Facebook: 

 Botó integrat a la pàgina del comerç dins la xarxa social. 

 Ens redirigeix al portal de reserves. 

 

Informació destacable: 

 Les seves funcionalitats són molt completes i tot i que no s’ajusten al sector de la 

gastronomia, les configuracions i funcionalitats que ofereix aporten un gran valor per a 

que els clients puguin reservar online, sense la necessitat de formalitzar una reserva 

telefònicament. 

 La seva configuració és ràpida i només començar la proba es poden començar a 

gestionar cites.  

 No disposa d’aplicació mòbil i el seu disseny web no és responsiu.  

 Els recordatoris via correu electrònic o sms resulten una eina molt útil per evitar que els 

clients no es presentin o arribin tard.  
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El tenedor / The Fork 

L’empresa més gran del sector, filial de TripAdvisor. Es tracta d’un portal web que aprofita la 
força i presencia online de Trip Advisor per a posicionar-se com a líder dins del grup de buscadors 
online de restaurants. El seu model es basa en actuar com a intermediari entre clients i 
restaurants. Ofereix als clients un accés fàcil a un gran llistat de restaurants on poden reservar i 
pagar de forma online des del seu portal.  

De cara als propietaris de restaurants, ofereix una aplicació web d’escriptori per gestionar les 
reserves online. Dins d’aquesta, centralitza totes les reserves provinents del seu portal i a més, 
permet gestionar les afegides manualment pel restaurant.  

Disposa de tres versions, cadascuna amb funcionalitats incrementals i proporcionals al preu de 
la mensualitat. Totes les modalitats funcionen per comissió i cada reserva provinent del seu 
portal té un cost fix de 2€/persona. 

Analitzem a continuació les funcionalitats de la aplicació web de gestió bàsica: 

 Visualització: 

o La vista general ens permet visualitzar les reserves d’un dia concret. Aquestes 

es poden filtrar segons el seu estat: presents, futures o passades. 

o Es presenten en forma de graella, mostrant a cada columna els camps següents: 

 Hora d’arribada. 

 Nom. 

 Status. 

 Número de comensals. 

 Número de taula. 

o Cada reserva ocupa una fila i disposa d’un camp amb notes on es poden 

introduir al·lèrgies o comentaris personalitzats. 

o En aquesta vista fent click al nom de la reserva podem canviar els camps de 

Status amb les següents opcions: 

 Reservat. 

 Ha arribat. 

 Ha marxat. 

 No-Show. 

 Editar. 

 Cancel·lar. 

o A la barra superior trobem diferents opcions: 

 Imprimir el llistat en PDF. 

 Buscador de reserves per nom, telèfon, adreça electrònica o nº de taula. 

https://www.theforkmanager.com/es-es
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 Ordenar les reserves per hora, nº comensals, Status, nom, taula. 

 

 

Imatge 2 Interfície El Tenedor 

 

 Configuració del restaurant: 

o Permet afegir o eliminar serveis:  

 Afegir un servei per a començar a anotar-hi reserves. 

 Nom del servei (sopar, per exemple) 

 Horari del servei: 

o Dies de la setmana. 

o Horari d’obertura. 

o Hora permesa d’arribada de l’últim client. 

 Nombre de coberts disponibles i durada mitja de la duració de 

àpat. 

 Configurar un període de tancament del local. 
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 Reserves Online des del portal de The Fork, configuració: 

o Rang màxim de comensals per reserva automàtica. 

o Rang màxim comensals a peticions de reserves per grups, requereixen una 

confirmació per part del gestor. 

o Antelació mínima per a la reserva del servei. 

o Totes les reserves online són redirigides directament des de la pagina de El 

tenedor 

 Estadístiques: 

o Apartat amb diferents gràfics representant les dades analitzades mensualment. 

 

 

Informació destacable: 

 Aporta funcionalitats molt ben implementades i adaptades al sector gastronòmic. 

 L’experiència d’usuari per als clients que formalitzen una reserva online és molt 

satisfactòria. 

 L’aplicació web de gestió que proporciona als restaurants no és responsiva ni està 

adaptada a dispositius mòbils. Les solucions de disseny plantejades a la aplicació no 

proporcionen una bona experiència d’usurari per als propietaris. 

 Aporta un valor afegit obrint un nou canal per a formalitzar reserves online, tot i així 

molts restaurants consideren abusiva la seva comissió i opten per inhabilitar les 

reserves provinents d’aquest portal.  
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Cover Manager 

Una empresa espanyola dedicada a desenvolupar software a mida per restaurants. Ofereixen 

diversos productes enfocats a restaurants d’estrella Michelin, grups de restaurants i beach clubs. 

Principalment desenvolupen solucions per a que el restaurant tingui el seu propi canal de 

reserves integrat al seu web o xarxes socials i un gestor intern. En aquest cas no ha estat possible 

aconseguir una proba gratuïta per analitzar el software en detall, tot i així analitzem algunes de 

les funcionalitats que anuncien a la seva web: 

 Motor de reserves online personalitzat i adaptable al disseny de la web del restaurant. 

 Gestor per a dispositiu d’escriptori amb una visió personalitzada amb el mapa de taules 

del restaurant. 

 Possibilitat d’afegir llistes d’espera. 

 Sistema d’enquestes per conèixer la valoració del client. 

 Possibilitat d’afegir polítiques de cancel·lació. 

o  Al formalitzar la reserva online demana la targeta de crèdit al client. 

o En cas de no presentar-se o cancel·lar la reserva fora del termini establert emet 

un cobrament automàtic amb el preu establert a les condicions.  

 

 

Estat actual del mercat 

Les tres solucions analitzades en aquest apartat presenten una sèrie de característiques 

extrapolables a la resta del mercat actual. Ens trobem en un context on totes les aplicacions 

existents, formen part d’empreses de serveis que proporcionen un nou canal de formalització 

de reserves, el canal online.  

Segons les nostres enquestes i la informació analitzada, una gran majoria d’usuaris opta encara 

per reservar de forma telefònica i els restaurants reben el gruix de reserves a través d’aquest 

canal.  

El principals sistemes de gestió de reserves que fan servir els restaurants segueixen essent els 

clàssics i no existeixen solucions tecnològiques concretes per solucionar els problemes que 

presenten els mètodes tradicionals.  

Totes les solucions existents, van lligades a la contractació d’un servei per a rebre reserves online 

i tot i que ofereixen funcionalitats molt competents per a gestionar les reserves pròpies, no 

existeix una aplicació específica que aporti aquest valor sense estar lligada a un servei extern. 

Es per això que s’ha considerat oportú desenvolupar aquesta aplicació que, tot i que soluciona 

problemes molt concrets de gestió de reserves, aquests són extrapolables a un nombre de 

restaurants molt ampli que segueixen tenint aquesta necessitat.  

  

https://www.covermanager.com/
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3 Gestió del projecte 

Per la gestió del projecte s’han fet servir en la majoria de fases metodologies àgils utilitzades 

actualment en la industria del desenvolupament de software. Tot i tractar-se d’un treball i 

desenvolupament individual s’han aplicaran amb rigor criteris de gestió per a optimitzar el 

temps disponible i adaptar-se a les metodologies de treball del sector laboral. 

 

3.1 Procediment i Eines per al seguiment del projecte 

Per fer un seguiment del projecte que permeti conèixer en tot moment l’estat actual i si s’estan 

complint els objectius en el temps acordat, s’ha fet ús de diferents eines de gestió.  

Aquestes eines de gestió han servit també per a mantenir un entorn productiu al núvol de forma 

que s’hi pugui accedir des de qualsevol ordinador. Els avanços de programació han estat desats 

a un repositori  i s’ha portat un control de versions complet.  

 

GANTT  

El diagrama de Gantt s’ha fet servir per a reflectir de forma gràfica i esquemàtica els temps i 

dates per a la realització de les tasques. Aquestes s’han definit amb una prioritat i una 

dependència que determina l’ordre de execució. 

El diagrama ha estat en tot moment el més esquemàtic i clar possible per a que en qualsevol 

moment es pugui tenir una idea clara del progres del projecte. Aquest sistema permet, en un 

moment donat, avaluar de forma molt senzilla les desviacions temporals de les tasques i  poder 

preveure amb antelació possibles colls d’ampolla.  

Per aquest diagrama s’ha fet servir l’eina TeamGant, un add-on de Trello per a visualitzar les 

tasques en un diagrama de GANTT. Permet assignar a cada tasca data de inici i final així com 

dependències entre tasques.  

 

Imatge 3 Captura  GANTT 
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Trello 

Totes les tasques, tant les estrictament acadèmiques, com les corresponents a cada fase del 

projecte, han estat redactades i desades a un panell KANBAN.  

Trello és una eina de col·laboració per a compartir llistes i permet aplicar fàcilment el mètode 

KANBAN que es descriu més endavant, a l’apartat de metodologies. 

Aquesta eina ofereix moltes funcionalitats per enriquir les llistes de targetes i centralitzar totes 

les tasques de gestió en un únic lloc. Permet afegir etiquetes, imatges, documents, comentaris i 

una llarga llista de elements per a millorar la productivitat.   

La vista del panell ha estat adaptada per visualitzar cadascuna de les fases del projecte. Consta 

de columnes que agrupen, fases, entregues, el backlog de user stories i finalment les 

corresponents al mètode kanban: to do, doing, to review i done. 

 

 

Imatge 4 Captura Trello 

 

 

Eines de control de versions 

Per a la òptima gestió del codi escrit i les funcionalitats que s’han anat afegint al programa 

principal, s’ha fet servir Git com a eina de control distribuïda. Mitjançant un bon ús d’aquesta 

eina es genera un historial de canvis que permet recuperar codi anterior en cas de trobar errors 

acumulatius i documentar els progressos. 

A més gràcies als servei de GitHub podem mantenir el projecte al núvol i treballar amb un 

repositori remot accessibles des de la xarxa. D’aquesta forma s’obre també la possibilitat de 

permetre aportacions al codi des de diferents ordinadors.  

Per a mantenir un workflow de Git de forma fàcil i des del propi editor, s’ha fet servir un pluggin 
de Visual Studio Code. Aquest, et permet fer operacions Git i sincronitzar-les amb el repositori 
remot de forma fàcil i senzilla a través d’una interfície gràfica.  
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3.2 Eines de validació 

Seguint les directrius del disseny centrat en l’usuari (DCU) i el seu mètode de treball s’han aplicat 

varies eines de validació. Aquest mètode té com a objectiu fer que: 

«…els sistemes interactius siguin utilitzables i útils, al centrar-se en els usuaris, les seves 

necessitats i requeriments, mitjançant coneixements de usabilitat i les seves tècniques. Aquest 

enfocament millora la eficàcia la eficiència i la satisfacció d’us dels usuaris… » (ISO 9241-210) 

En funció de cada fases del projecte, s’han aplicat tècniques de: 

Indagació: per entendre a l’usuari, les seves necessitats i la seva organització.  

S’han realitzat reunions telemàtiques on s’han definit els processos actuals per la gestió de 

reserves. S’han estudiat els problemes que poden sorgir amb els mètodes tradicionals i les 

solucions que s’apliquen a l’actualitat. Això, ha permès especificar de forma concreta els 

requeriments inicials de l’aplicació i entendre amb profunditat els processos interns d’un 

restaurant. 

Inspecció i testeig: Per produir solucions de disseny i provar que aquests compleixen amb els 

requeriments.  

S’han efectuat tests d’usuari amb els primers prototips del disseny que han permès identificar 

mancances que es descriuen més endavant, a l’apartat de disseny.  

Per a la definició inicial del projecte i el seu marc teòric, s’ha elaborat un qüestionari online dirigit 

a propietaris de restaurants i els seus treballadors (annex). En aquest primer qüestionari s’ha 

buscat obtenir una imatge global del estat actual de la gestió de reserves així com indagar en 

diferents entorns organitzatius. 

Al finalitzar el projecte es testejarà el producte juntament amb client per a determinar si els 

objectius generals i específics s’han complert amb èxit.  Aquest testeig es farà en el propi context 

d’us de l’aplicació i s’avaluarà si s’han complert amb èxit les funcionalitats requerides a la 

definició del producte. 
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3.3. DAFO  

Per tal de analitzar els punts forts i dèbils del tema i del seu desenvolupament s’ha realitzat al 

principi del projecte un anàlisi d’DAFO: 

 

 
Positius Negatius 

O
ri

ge
n

 
In

te
rn

 

Fortaleses 
 

 GRAN MOTIVACIÓ 

 IMPLICACIÓ ACDÈMICA 

 FORMACIÓ TRANSVERSAL EN 
DISSENY, EXPERIÈNCIA D’USUARI I 
PROGRAMACIÓ 

 CONEIXEMENT I ACCÉS AMPLI AL 
SECTOR DE LA GASTRONOMIA 

 
 
 
 

Debilitats 
 

 CONEIXEMENTS DE 
PROGRAMACIÓ FULL-STACK 
LIMITATS 

 TREBALL INDIVIDUAL 

 FALTA DE EXPERIÈNCIA REAL EN 
LA CREACIÓ D’UNA APLICACIÓ. 

 FALTA DE CONEIXEMENT EN 
ENTORNS COMPLERTS DE 
PRODUCCIÓ ACTUALS 

O
ri

ge
n

 
Ex

te
rn

 

Oportunitats 
 
 

 IMPLICACIÓ DEL CLIENT 

 FALTA DE APLICACIONS MOBILS EN 
AQUEST AMBIT 

 GRAN QUANTITAT DE RECURSOS 
DE FORMACIÓ GRATUITS 

 SUPORT DE PROFESSIONALS 
 
 

Amenaces 
 
 

 MERCAT JA EXPLOTAT 

 LIMITACIÓ TEMPORAL 
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3.4. Riscos i pla de contingències  

Es de vital importància detectar riscos que poden posar en perill la feina i buscar solucions per, 

en cas de ser necessari, poder reconduir el projecte. Per anticipar aquestes possibles desviacions 

al inici del projecte s’ha realitzat el següent anàlisi: 

Els possibles riscos identificats, i les seves corresponents solucions son les següents, ordenades 

de menor a major importància són les següents: 

 

Risc Solució 
 
Falta de recursos per a configurar un entorn de 
producció del producte al núvol, utilitzant serveis 
com AWS o Google cloud solutions. 
 

 
Sempre es podrà configurar un servidor local per 
a avançar en el desenvolupament i evitar 
desviacions en el projecte. 

 
Estancar-se en el procés de disseny visual i 
provocar desviacions temporals a la planificació 
del projecte. 

 
Per minimitzar la desviació es podrà rebaixar el 
nivell de detall, o simplificar els elements visual 
per tal de arribar a la fase de producció en el 
temps previst. 
 

 
Falta de temps per a desenvolupar una versió del 
producte adaptada a dispositius d’escriptori. 
 

 
La prioritat serà sempre obtenir un producte 
funcional amb una bona estructura i seguint 
criteris d’escalabilitat. Si no hi ha temps per a 
desenvolupar la versió d’escriptori, quedarà 
pendent per a futures ampliacions. 
 

 
Falta de temps per a finalitzar el mvp. 
 

 
En aquest cas s’allargarà el projecte, per 
entregar-lo al setembre.  
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3.5. Anàlisi inicial de costos  

A continuació es descriuen els diferents elements que composen el pressupost inicial estimat. 

Es van tenir en compte les despeses de software, hardware i recursos humans, així com les 

despeses generals d’aquest.  

Aquest pressupost no reflecteix el pressupost final ni les desviacions que han modificat el 

projecte un cop finalitzat. Al final d’aquest treball es troba un anàlisi d’aquestes desviacions i 

com han afectat al pressupost final. 

 

Rol Professional Tarifa per hora Total Hores Cost total 

Equip de 
desenvolupament 

37,00 € 300h 11.100 € 

 

Recurs Software Preu Vida útil 
Amortització total (5 
mesos) 

Llicència Office 365 12,50 €/mes 7 mesos 70 € 

 

Recurs hardware Preu Vida útil 
Amortització total 
(85mesos) 

Macbook Pro 13” 
mid 2012 

1.300 € 4 anys 216,66 € 

Dell Latitude E6540 1.279 € 4 anys 204,64 € 

 
Despesa Preu mensual Total (5 mesos) 

Lloguer del local 1200 € 6.000 € 

Rebut de la llum 55,45 € 277.25 € 

Rebut de l’aigua 17,87 € 89.35 € 

Telèfon 20,90 € 104,5 € 

Internet 28,34 € 141.7 € 

 
Total: 18.104,1€ 
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4 Metodologia 

Les primeres fases d’aquest projecte s’han desenvolupat seguint el mètode de cascada. Aquest 

mètode s’ha considerat adient per a estructurar una base sòlida amb la que començar a 

desenvolupar el projecte.   

Durant la fase de desenvolupament, s’ha fet servir una metodologia diferent, adient per als 

requeriments específics del procés de programació, aquesta metodologia, SCRUM, i la seva 

aplicació, es descriu en el següent apartat d’aquest projecte.  

A més, s’han fet servir, tal com s’ha definit al inici d’aquest treball, eines de suport a la 

planificació per seguir aquests mètodes:  El panell KANBAN i el diagrama de GANTT.  

Al tractar-se d’un treball acadèmic s’han fet servir aquestes metodologies amb petites 

adaptacions a aquest context.  

Les diferents fases que formen aquest projecte són: 

1. Conceptualització: 

a. Investigació i anàlisi del problema. 

b. Anàlisi de la competència.  

c. Formalització de la solució. 

2. Definició: 

a. Definició funcional del producte. 

b. Definir persones, user stories, user-flows. 

c. Arquitectura de la informació. 

d. Arquitectura del sistema. 

3. Disseny: 

a. Manual d’estil de la aplicació (nom, logotip, colors, tipografia…). 

b. Wireframe. 

c. Disseny de la interfície. 

d. Test amb usuaris. 

4. Desenvolupament: 

a. Disseny de la base de dades. 

b. Programació del back-end: 

i. Definir endpoints de la API. 

ii. Programar els endpoints. 

c. Programació del front-end: 

5. Deployment 

a. Base de dades 

b. API 

c. Apk 
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SCRUM 

És una de les metodologies àgils més emprades a l’actualitat. Respon a la necessitat d’una 

metodologia flexible al canvi i amb la satisfacció del client com a primera premissa. S’utilitza per 

validar en tot moment les funcionalitats que es vagin desenvolupant i testejar-les amb el client. 

D’aquesta forma es redueix el risc de que el client es trobi amb un producte acabat que no satisfà 

les seves necessitats.  

Consisteix en un cicle iteratiu on hi treballen diverses parts. Cadascuna d’aquestes parts, te uns 

rols molt ben definits que descriurem a continuació. Es diferencia dels mètodes clàssics en 

cascada per, en comptes de implementar de forma completa tot el producte, aquestes es 

divideixen en múltiples iteracions o sprints, que es van desenvolupant i afegint valor al producte 

en cicles de 1 a 4 setmanes. 

 

 

Imatge 5: Diagrama Scrum 

 

Persones i Rols 

Generalment en aquest procés hi intervenen diversos actors i equips cadascun responsable 

d’una part del procés, en aquest cas concret, els rols s’han mantingut com a part del procés 

teòric però han estat assumits per la mateixa persona, complementada amb el tutor del TFG i el 

client final.  

Els rols són els següents:  

Produc Owner: Es tracta del enllaç directe del client amb l’equip programadors. Es el 

responsable de mantenir i prioritzar el backlog de tasques i assegurar-se que tots els membres 

de l’equip entenen l’objectiu i la proposta de valor de la aplicació. En aquest cas, aquest rol s’ha 

encarregat de recollir les necessitats del client i traduir-les en Històries d’usuari i èpiques que 

han servit per definir el producte i formar el backlog. 

Scrum Master: Encarregat de mantenir l’equip de programadors productiu. Ha de liderar l’equip 

donant exemple i servint les seves necessitats, assegurant-se que es segueix el procés SCRUM i 

que es treballa de forma cooperativa i professional. Actua com a connector entre l’equip i el 
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product owner, a qui transmet els entrebancs i necessitats sorgides durant el procés. En aquest 

treball aquest rol l’assumeix l’alumne de forma compartida amb el tutor del TFG.  

Development team: Responsable de generar el producte. Equip de professionals que s’organitza 

de forma autònoma per a completar el backlog i les tasques de cada sprint en els terminis 

acordats. Com estem parlant de un treball acadèmic aquest rol, assumit per l’estudiant, també 

ha hagut d’estudiar i demanar consell sobre l’ús de tecnologies i llenguatges de programació 

que permetin desenvolupar l’aplicació. 
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Planificació Inicial 

Al principi d’aquest treball s’ha fet una estimació de totes les tasques i la seva durada per tal de 

desenvolupar tot el projecte i les seves diferents fases, des de la conceptualització fins al disseny.  

Inicialment es va fixar com a final del desenvolupament, el 18 de maig, 3 mesos després del seu 

inici. 
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Imatge 6 Diagrama GANT Inicial 
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Modificació de la planificació  

El dia 18 de maig es va realitzar un control de planificació i un anàlisi de l’estat del projecte per 

tal de poder aplicar contingències i adaptar-lo de cara a l’última etapa del projecte.  

El projecte es trobava a la seva fase final, el desenvolupament. S’han completat amb èxit les 

fases anteriors però s’han introduït algunes desviacions temporals que afecten a l’estat del 

projecte i, per tant, la planificació de cara a la seva finalització. 

La planificació inicial contemplava uns temps de desenvolupament insuficients i preveia la 

finalització d’aquest durant la setmana 13. En aquest punt, la fase de desenvolupament es troba 

en una etapa inicial. S’han assentat les bases de l’aplicació i la API, i  s’han desenvolupat les 

funcionalitats per mostrar la informació de les reserves. Falten per a desenvolupar les 

funcionalitats de afegir, editar i eliminar.   

 

 

 Imatge 7 Modificació de la planificació 
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Desviacions 

Iteracions de Definició i disseny 

Durant aquestes dos fases, inicialment plantejades com una única iteració, s’han produït 

desviacions temporals. Després de les reunions amb el client, s’ha dedicat temps a fer 

modificacions per a millorar la definició del producte i ajustar-lo a les necessitats d’aquest.  

A la planificació inicial es preveia realitzar un test d’usuaris però no es preveia el temps necessari 

per a millorar el prototip. Finalment, després del test d’usuaris s’han refet part de les pantalles 

i s’ha posposat l’inici del desenvolupament.   

 

Temps d’aprenentatge 

Per a aprendre a dissenyar i programar la API amb node.js s’han dedicat 15h a realitzar un curs 

online4. Aquestes curs s’ha realitzat paral·lelament al desenvolupament de l’aplicació de flutter 

i ha endarrerit de forma significativa l’inici de la programació de la API.  

Per al desenvolupament de l’aplicació, s’ha invertit molt de temps en trobar un mètode adient 

de gestió d’estat de l’aplicació. En un principi no es va considerar la complexitat que això 

suposaria i el temps de recerca i aprenentatge que comportaria. 

La falta de experiència en el desenvolupament d’aplicacions complexes amb flutter i els 

coneixements insuficients sobre arquitectura d’aplicacions, han suposat un augment significatiu 

de temps d’aprenentatge i cerca d’informació sobre com estructurar la aplicació i les crides a la 

API.  

 

Redacció de la memòria  

A la planificació inicial es va preveure temps per a redactar els apartats corresponents a la 

rúbrica 1, però no es va preveure temps suficient per a redactar la part corresponent del 

desenvolupament a la rubrica 2. La redacció d’aquest document ha suposat una desviació de 

gairebé dues setmanes que en un principi s’havien previst per a avançar en el desenvolupament. 

Tot i així, tenir la memòria més avançada, ha donat més marge per invertir en la programació 

del sistema a la planificació final. 

  

                                                             
4 Scott Moss Pluralsight: Node api design 
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Desviació de costos 

L’endarreriment del projecte degut a les desviacions esmentades, té un cost i obliga a afegir 50h 

respecte a la estimació inicial a l’equip de desenvolupament. Aquest augment d’hores no té una 

repercussió sobre els altres costos pressupostats al inici del projecte ja que es va calcular que la 

durada seria de 5 mesos. Aquesta durada es manté, però s’augmenta el temps d’hores de 

programació en aquest període, inicialment reservat per al redactat de la memòria. 

 

Rol Professional Tarifa per hora Total Hores Cost total 

Equip de 

desenvolupament 

37,00 € 350h 12.950 € 

 

 

El cost total del projecte s’ha vist incrementat en 1.850 € i suposa un total de 19.954,1€ 

 

Modificació Metodologia 

Durant la primera etapa, s’ha mantingut la mateixa metodologia plantejada al inici del projecte. 

De cara a aquesta planificació final s’afegeix només la simultaneïtat del desenvolupament de la 

API i de l’aplicació mòbil. Seguint la metodologia scrum, cada funcionalitat es programarà per 

separat en diferents sprints, aquest cop però, incloent els dos elements del sistema. 

La base dels dos components (Client-Servidor) s’ha programat fins aquest punt per separat. 

Durant aquesta etapa final les funcionalitats requereixen de la sincronia dels dos elements i per 

tant  es convenient que es desenvolupin de forma paral·lela. 
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Planificació Final 

De cara a la planificació final s’ha allargat l’etapa de desenvolupament fins al dia 15 de juny, 

deixant un marge de 10 dies per a la redacció de la memòria final.  Durant aquest temps es 

desenvoluparan les funcionalitats restants. 

A continuació es mostra un diagrama de Gent que reflecteix aquests canvis: 

 

 

 

  

 Imatge 8 Planificació Final 
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5 Definició del producte 

La definició funcional del producte consta de totes aquelles funcionalitats que formaran 

l’aplicació final. Durant el procés de definició, s’ha procurat generar una base que en un futur 

permeti la adaptació de la aplicació a altres restaurants. Tot i que l’etapa de desenvolupament i 

disseny es centrarà en les funcionalitats core de la app, l’estructura organitzativa de les dades i 

les funcionalitats, s’han plantejat tenint en compte un producte complert i més complex. 

D’aquesta forma, les futures ampliacions, no comportaran un canvi substancial al nostre MVP.   

 

Arquitectura de la informació 

Durant aquest apartat del projecte, es parla de diferents conceptes relatius a la organització 

interna d’un restaurant que cal definir: 

 Servei: Fa relació a l’àpat que ofereix el restaurant. En un principi, es defineixen dos 

serveis, dinar i sopar. 

o Per definir l’horari d’un servei s’utilitza sempre com a hora d’inici aquella on es 

comença servir. Com a horari de tancament, es defineix l’última hora en que 

s’accepta un nou client.  

 Torn: es tracta d’una subdivisió del servei que estandarditza les hores d’entrada dels 

clients. Si es vol reservar, s’ofereixen dos  franges horàries diferents a escollir. 

Generalment per el servei de sopar per exemple, un primer torn a les 20:30 i un altre a 

les 22:30. 

 

Persones 

Per elaborar el document persones, s’ha realitzat  primer un exercici de recopilació d’informació 

extens, que ens permet descriure a la persona de la forma menys abstracta possible. Es 

important destacar aquella informació que serà rellevant per a prendre decisions de disseny. 

Aquest exercici s’ha realitzat seguint un model de Ben Ralph5 per guiar la recerca. En aquest, 

l’autor recomana escriure tota aquella informació sobre la persona que l’equip de disseny hauria 

de conèixer per tal de poder emfatitzar a l’hora de prendre decisions.   

D’aquesta forma s’han definit dos models de persona diferenciats amb l’objectiu de plasmar la 

seva forma de treballar i les actituds que prenen respecte a les tasques que han de realitzar, 

principalment aquelles que estan relacionades amb l’àmbit de l’aplicació.  

Els dos documents plantejats, corresponen als dos rols principals que operaran la informació, un 

cambrer/a i un propietari/a de restaurant.  

  

                                                             
5 Creating User Personas, Ben Ralph (www.medium.com) 
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Persona 1 

 

FOTOGRAFÍA DE PERFIL: 
 

 

NOM: Lucas ROL: Propietari 

QUOTES: 
“Si precisas una mano, recuerda 
que yo tengo dos.” 
 
“La recompensa del trabajo bien 
hecho es la oportunidad de 
hacer más trabajo bien hecho” 
 
 

DEMOGRAFIA: 
 

 30 anys, 

 Pare de 2 fills, 

 Propietari de un 
restaurant. 

 Cuiner. 

 Resident a un poble 

 

 
OBJECTIUS: 
 

 Aconseguir passar el major temps 
possible amb la família. 

 Millorar al màxim la qualitat i 
rendiment del restaurant. 

 Evitar que els clients arribin tard. 

 Rebre el màxim número de reserves. 

 Mantenir una bona organització de 
les reserves. 

 
 

 
SOLUCIÓ ACTUAL: 
 

 Organitza molt bé els torns del personal i 
les preparacions prèvies  a obrir per 
minimitzar el temps que passa al 
restaurant.  

 S’esforça per cuidar els detalls i el nom del 
restaurant, és molt treballador i s’ocupa de 
formar i motivar als empleats per ser 
eficients. 

 Recorda als clients, quan truquen , que 
l’hora d’entrada és molt important i els hi 
demana puntualitat. 

 Esta tot el dia pendent del mòbil per si 
truca algun client que no ha estat atès al 
telèfon del restaurant. 

 Sempre porta amb ell una llista de paper 
on anota les reserves, quan arriba al 
restaurant ho passa a net per afegir les 
reserves que s’han formalitzat des de el 
local. 
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 FACTORS MOTIVADORS: 
 

 Poder inscriure una reserva des de casa. 

 No tenir que estar pendent de perdre la 
llista o mantenir-la actualitzada. 

 Poder consultar, de forma fàcil, l’estat 
actual de les reserves del dia o la setmana. 

 Poder delegar aquesta tasca a un altre 
empleat. 

 Poder enviar recordatoris automàtics, per 
a evitar que els clients no oblidin la 
reserva.  

 

FACTORS INHIVIDORS: 
 

 Que el procés d’inscriure una reserva sigui 
més complicat que fer-ho amb el mètode 
actual. 

 Que no es puguin fer modificacions de 
forma ràpida. 

 Que no aporti un benefici per a solucionar 
els no-shows. 

 

TRIGGERS 
 

 Reduir la càrrega de feina fora del local, 
quan esta a casa. 

 Que un empleat es pugui encarregar 
d’aquesta tasca. 

 Automatitzar el procés. 

 

INFLUÈNCIA 1: 
 
Restaurants de alta gastronomia. 
 

INFLUÈNCIA 2: 
 
Col·legues del gremi. 

  

CONTEXT 1: 
 
Des del mòbil, abans de anar 
al restaurant, per consultar 
quantes persones vindran al 
servei, seran grups grans ? 
Quin torn està més ple ? 

CONTEXT 2: 
 
Des del ordinador, a casa per a 
fer un balanç de la ocupació del 
restaurant i visualitzar les dades 
emmagatzemades. 

CONTEXT 3: 
 
Des del mòbil, fora del 
restaurant per introduir una 
reserva telefònica mentre un 
client truca. 
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Persona 2 

 

FOTOGRAFÍA DE PERFIL: 
 
 

 

NOM: Laura ROL: Cambrera 

QUOTES: 
“La vida no se ha hecho para 
comprenderla, sino para 
vivirla.” 
 
“Dichoso es aquel que 
mantiene una profesión que 
coincide con su afición.” 
 
 
 
 

DEMOGRAFIA: 
 

 24 anys. 

 Treballadora de 
temporada. 

 
 

 
 
OBJECTIUS: 

 Estalviar durant l’estiu per després 
anar de viatge. 

 Fer bé la seva feina. 

 Obtenir bones propines. 

 Visualitzar de forma ràpida les 
reserves per fer la confirmació quan 
arriben uns clients i acompanyar-los 
cap a la taula que se’ls hi ha 
assignat. 

 Afegir una reserva d’uns clients que 
venen al restaurant a reservar 

 

 
SOLUCIÓ ACTUAL: 

 Treballa tota la temporada d’estiu com a 
cambrera, treballant molt i gastant poc. 

 S’esforça per estar atenta durant el servei, 
per servir de forma ràpida i eficaç als 
comensals. 

 Tracta als clients amb educació i amb un 
to servicial, intentant sempre causar una 
bona impressió. 

 Sempre té a la recepció del restaurant el 
full de reserves amb els noms i les taules 
assignades a cada servei. 

 Amb el full de reserves del local consulta 
la disponibilitat i ofereix als clients el dia i 
hora que més els convé. Ho apunta a mà. 
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 FACTORS MOTIVADORS: 

 Poder inscriure una reserva des del 
restaurant. 

 Tenir a mà una llista fàcil de llegir amb les 
reserves del moment. 

 Poder afegir fàcilment una modificació a 
una reserva. 

 

FACTORS INHIVIDORS: 

 Que el procés d’inscriure una reserva sigui 
més complicat que fer-ho amb el mètode 
actual. 

 Que no es puguin fer modificacions de 
forma ràpida. 

 

TRIGGERS 

 Que tots els clients arribin a la hora i no es 
produeixin col·lapses del servei. 

 Evitar errors de duplicitat de reserves o 
solapament d’aquestes. 

 

 
 
 
 
 
 

 

INFLUÈNCIA : 
 
Amics que treballen de cambrers a altres restaurants. 
 

 

CONTEXT 1: 
 
Des de el ordinador o mòbil  
del restaurant per afegir o 
modificar reserves en horari 
d’obertura del local.  

CONTEXT 2: 
 
Des de el ordinador o mòbil  
del restaurant per marcar 
com a presentats els clients 
a mesura que van arribant al 
restaurant. 
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Històries d’usuari 

Les històries d’usuari s’han redactat tenint en compte les dos persones model definides. 

Contenen tot allò que els usuaris volen fer dins de la aplicació i amb quin objectiu. D’aquesta 

forma, indirectament es crea una llista de futures funcionalitats ideades des del punt de vista 

del usuari. Aquestes històries s’agruparan per formar el product Backlog del producte. 

S’han redactat partint de la informació proporcionada pel client sobre com es realitza a 

l’actualitat la gestió de les reserves. Es fonamental redactar-les tenint un coneixement profund 

sobre el usuari i el seu context d’us.  

 

Primera iteració 

Primer, a partir de les necessitats plantejades inicialment pel client i els diferents escenaris, s’ha 

realitzat una primera aproximació. Aquesta primera aproximació ha servit per plantejar les 

funcionalitats core i els rols dins de l’aplicació.  

S’han definit dos rols principals dins de l’aplicació descrits a continuació: 

Cap de sala: 

Corresponent al empleat encarregat de gestionar les reserves  del restaurant de forma més 

bàsica. Aquest rol tindrà accés a les funcionalitats bàsiques entorn a les reserves. Aquestes 

funcionalitats seran les que formen el nostre MVP. 

Les històries d’usuari d’aquest rol són les que es realitzen actualment atenent als clients de 

forma telefònica o presencial i es materialitzen en una fulla de paper: 

Com a <cap de sala> vull <afegir una nova reserva > per <formalitzar la reserva d’un client i 

afegir-la a la llista de reserves amb els detalls d’aquesta> 

Com a < cap de sala > vull <editar una reserva> per <modificar la reserva d’un client per canviar 

el número de persones o la hora d’arribada> 

Com a < cap de sala > vull <eliminar una reserva> per <formalitzar la cancel·lació d’un client i 

tornar a mostrar la taula com a disponible> 

Com a < cap de sala > vull <consultar les reserves> per <conèixer l’estat actual del servei, quins 

clients han arribat, quins falten per arribar i quines taules estan lliures> 

Com a < cap de sala > vull <canviar l’estat d’una reserva> per <indicar que un client ha arribat> 

Com a < cap de sala > vull <marcar que una reserva arriba tard > per <indicar que es tracta de 

un client problemàtic> 

  



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

46 
 

Administrador:  

Aquest altre rol tindrà accés a les funcionalitats del cap de sala però tindrà certs privilegis a l’hora 

de canviar la configuració del restaurant. Serà el rol encarregat de fer la configuració inicial de 

l’aplicació, adaptant les funcionalitats d’aquesta a les necessitats específiques de l’entorn 

organitzatiu. 

Les funcionalitats d’aquest rol han estat definides per tal de tenir una idea clara de l’aplicació 

final i tenir-les presents durant el desenvolupament. D’aquesta forma es podrà dissenyar la 

aplicació seguint criteris d’escalabilitat que permetin afegir funcionalitats de forma fàcil a partir 

de una base sòlida. La majoria seran aquelles que permetran adaptar la aplicació a diferents 

restaurants i proporcionaran informació valuosa per als propietaris. 

Com a <administrador> vull <consultar l’ocupació del restaurant un dia concret futur o passat> 

per <conèixer la carrega de feina d’aquest dia> 

Com a <administrador> vull <afegir una nova taula al restaurant > per <acceptar noves reserves 

en aquesta taula> 

Com a <administrador> vull <eliminar una taula al restaurant > per <bloquejar noves reserves 

en aquesta taula> 

Com a <administrador> vull <afegir un nou servei > per <oferir un nou servei, per acceptar 

reserves en aquest > 

Com a <administrador> vull <definir el horari d’obertura del restaurant> per <acceptar reserves 

només dins d’aquest horari> 

Com a <administrador> vull <definir un horari de vacances> per <bloquejar les reserves dins 

d’aquest període> 

Com a <administrador> vull <visualitzar estadístiques sobre l’ocupació> per <obtenir informació 

visual sobre el funcionament del negoci> 

Com a <administrador> vull <modificar la configuració de les reserves provinents de la web > per 

<limitar el nombre de reserves que s’accepten per aquest canal i els horaris a escollir> 

Com a <administrador> vull <confirmar reserves provinents de la pàgina web > per <formalitzar-

les i enviar un sms de confirmació> 
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Segona iteració  

Un cop detallades les primeres històries d’usuari, s’ha redactat un document que s’ha compartit 

amb el client en una primera reunió. Durant aquesta reunió, s’han posat en comú els avenços 

de definició del producte per tal d’assentar les bases de l’aplicació. També s’han aclarit alguns 

detalls del procés actual, que no s’havien tingut en compte en aquesta primera fase i han estat 

clau per poder construir el producte adaptant-se a la organització pròpia del restaurant. 

S’han plantejat els següents escenaris que no es contemplaven i són de vital importància: 

 Reorganitzar les reserves de forma senzilla per optimitzar l’espai:  

o Poder canviar de taula fàcilment una reserva. 

 Contemplar les possibles modificacions que sovint fan els clients: 

o Afegir comensals i que això permeti la fusió de dues taules. 

o Modificar el torn. 

 Prescindir de la organització de torns per a la temporada baixa. 

 Les taules es divideixen per unitats mínimes, d’aquesta forma la majora de taules són 

de 2 i s’ajunten o separen en funció de la demanda 

 

Amb aquesta informació s’han afegit les histories d’usuari següents: 

Com a < cap de sala > vull <moure una reserva a una altre taula > per <reorganitzar el servei i 

optimitzar l’espai> 

Com a < cap de sala > vull <afegir una taula a una reserva > per <afegir comensals a una reserva 

existent> 

Com a < cap de sala > vull <moure a un altre torn una reserva > per <modificar l’horari de la 

reserva per petició del client> 

Com a < cap de sala > vull <modificar els torns de un servei > per <adequar el sistema a una altre 

organització interna> 

 

Finalment s’han redactat totes les histories d’usuari que formaran l’aplicació i s’han introduït al 

tauler de trello.  
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Definició detallada de les funcionalitats 

Tractant-se d’una aplicació de gestió que té com a objectiu oferir avantatges respecte als 

mètodes tradicionals i permetre afegir reserves d’una forma molt ràpida i paral·lela al contacte 

directe amb el client del restaurant. S’ha treballat molt en optimitzar aquest procés i els 

diferents passos a seguir.  

Partint de les històries d’usuari, s’han redactat els fluxos d’informació corresponents als 

escenaris més importants. Primer de tot s’han redactat de forma que quedin clares les dades 

que s’han d’introduir a cada procés i l’ordre d’entrada d’aquestes. Mitjançant aquest redactat 

s’ha pogut començar a fer una aproximació de les pantalles que formaran l’aplicació. 

 

PROCÉS DE INSCRIPCIÓ Restaurant  

En aquest primer procés s’ha intentat treballar amb les dades bàsiques de configuració de la 

aplicació per a poder començar a rebre reserves. Aquestes dades es detallen a l’apartat 

d’arquitectura de la informació.  

 

PROCÉS DE INSCRIPCIÓ Restaurant 

Entry point: Splash Screen 

1 Sign up: 
[click a sign up] 
 

2  
Pantalla informació d’usuari: 
[Type “Nom” ] 
[Type “Cognoms” ] 
[Type “Email” ] 
[Type “Password” ] 
[Type “Confirm password” ] 
 
 
 

3  
Pantalla informació del restaurant : 
[Type “Nom del Restaurant” ] 
 

4  
Afegir un nou servei: 
[click a floating action button add] 
 

5  
Pantalla detalls del servei: 
[Type “Nom del servei” ] 
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Selecció dels dies de la setmana d’obertura del servei 
[Select “Dies de la setmana” ] 
 
Selecció del horari d’obertura del servei 
[Select “Hora de inicio” ] 
 
Selecció dels diferents horaris d’obertura del servei als diferents dies de la setmana 
[Check “Horari variable” ] 
Per cada dia de la setmana: 
[Select “Hora de inicio” ] 
 
Selecció la hora d’arribada de l’últim client 
[Select “Hora de inicio” ] 
 
 
 

6  
Detalls del servei 2 
[Select] nº de coberts disponibles 
[Select] duració mitjana del servei (Temps que triga una persona en menjar) 
 
 

7 Organització per torns: 
[Select Desitja afegir torna al servei]  
[Click Afegir torn]  
[Type “Nom torn”] 
[Select Hora inici torn]  
 

8  
Disponibilitat online: 
[Check] accepta reserves online 
[Select] coberts màxims per reserva online 
[Select] antelació mínima de la reserva (Exemple: No es pot reservar una taula a una 
hora vista) 

9  
Vista de detall amb tota la informació introduïda: 
[Click “Confirmar”] 
 

 

S’ha definit una pantalla principal on es troben les reserves del dia com a punt d’entrada de tots 

els fluxos exceptuant el procés d’inscripció. A partir d’aquesta pantalla el usuari pot accedir a 

totes les funcionalitats. 
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AFEGIR UNA NOVA RESERVA 

Per a entendre aquest procés i adequar-lo a la aplicació cal primer entendre procediment natural 

que fa el client del restaurant al reservar i el que fa la persona que atén la reserva. Aquest 

procediment s’ha estudiat conjuntament amb el propietari del restaurant i s’ha estandarditzat 

de la següent manera: 

1. El client truca al restaurant i detalla la següent informació: 

a. Informació relativa al servei, Dinar o sopar en aquest cas. 

b. Dia desitjat 

c. Número de persones 

2. La persona que atén la reserva consulta la disponibilitat: 

a. Si hi ha disponibilitat demana una confirmació detallant la hora disponible 

b. Si no hi ha disponibilitat proposa una alternativa canviant el dia. 

3. El client confirma si aquesta adjudicació li és convenient. 

a. Si no ho és el més comú es que es finalitzi el procés 

4. En cas afirmatiu es confirma la reserva: 

a. El empleat adjudica una taula a la reserva. 

5. El empleat demana la informació de contacte: 

a. Nom i Cognoms de la reserva 

b. Telèfon de contacte 

 

Finalment seguint aquests passos s’ha redactat el següent flux: 

 

AFEGIR UNA NOVA RESERVA 

Entry point: vista principal 

1  
[click a floating action button add] 
 

2  
Pantalla nova reserva, seleccionar servei: 
[Click “Sopar” ] 
 

3  
Seleccionar nº Persones : 
[Click “4”] 
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4  
Seleccionar mes i dia: 
[Scroll “Abril”]   [Scroll Dilluns 04] 
 

5  
Pantalla vista taules disponibles organitzades per torns: Seleccionar taula: 
[Click “taula 1”] 
 

6  
Pantalla informació contacte: 
[Type “Nom i Cognom”] 
[Type “Mòbil de contacte”] 
[Type “Comentaris”] 
 
 

  

 

EDITAR UNA RESERVA 

En aquest cas, s’ha procurat definir també quina es la informació que normalment es canvia si 

s’ha de editar una reserva prèviament confirmada. En aquest procés, és important tenir en 

compte les possibles implicacions de canviar certs camps i les modificacions que comporten a 

cada escenari. 

 Es descarta que la informació de contacte sigui un camp editable. 

La informació que es susceptible a canvis i les seves implicacions és la següent: 

Variació del nº de comensals: 

Pot implicar: 

 Falta de disponibilitat, i per tant canvi de data, torn o cancel·lació 

 Necessitat d’adjudicar una nova taula o afegir-ne una.  

Variació de data: 

Pot implicar: 

 Falta de disponibilitat, i per tant canvi de data, torn o cancel·lació. 

 Necessitat d’adjudicar una nova taula. 
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A partir d’aquesta informació s’ha redactat el següent flux: 

EDITAR Nº COMENSALS RESERVA 

Entry point: vista principal 

1  
[click a la reserva] 
 

2  
Pantalla detalls reserva: 
[click a floating action button edit] 
[click a floating action button editar comensals] 
 
 

3  
Pantalla canvi de comensals: 
[Select “Nº Comensals”] 
 
 

4  
Pantalla vista taules disponibles: Seleccionar 
taula: 
[Click “taula 1”] 
 

 
Alert: El número de persones de la 
reserva excedeix la capacitat del servei 
[Click “Cancelar”] 
[Click “Modificar data”] 
 
 
 

5  
Pantalla confirmació reserva 
[Click “Confirmar”] 
 
 

 
Pantalla editar data 
. 
. 
. 

 

EDITAR Data  RESERVA 

Entry point: vista principal 

1  
[click a la reserva] 
 

2  
Pantalla detalls reserva: 
[click a floating action button edit] 
[click a floating action button editar data] 
 

3  
Seleccionar nova data del calendari: 
[Click “Dia disponible”] 
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4  
Pantalla vista taules disponibles: Seleccionar taula: 
[Click “taula 1”] 
 

5  
Pantalla confirmació reserva 
[Click “Confirmar”] 
 

 

 

 

ELIMINAR UNA RESERVA 

El procés d’eliminar una reserva correspon a la cancel·lació per part del client i es realitzarà de 

forma senzilla des de la pàgina principal. Simplement s’ha afegit un quadre de diàleg per a 

confirmar la cancel·lació.  

ELIMINAR  RESERVA 

Entry point: vista principal 

1  
[long click sobre la reserva] 
 

2  
Alert dialogue: Estas segur que desitges eliminar aquesta reserva ? 
[Click “Confirmar”] 
[Click “Cancelar”] 
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6 Disseny 

El disseny de la aplicació té com a objectiu transmetre els valors de la marca, captar la atenció 

dels usuaris i generar un valor a través del disseny.  

Durant aquesta etapa del projecte, s’ha treballat en tot moment amb el usuari i les seves 

necessitats en ment. A partir de la documentació generada durant l’etapa de definició del 

projecte s’ha iniciat la recerca de la solució més adient. Mitjançant eines gràfiques i un prototip 

d’alta fidelitat s’ha pogut mantenir un feedback constant amb el client que ha permès provar les 

solucions  i fer les correccions pertinents.  

L’objectiu principal serà anticipar tots aquells problemes relacionats amb la interacció i la 

interfície per tal d’arribar a la fase de desenvolupament amb un disseny testejat que no obligui 

a fer grans modificacions a la interfície durant la programació de l’aplicació.  

S’han dut a terme tècniques de  disseny centrat en l’usuari (DCU) que tenen com a objectiu la 

creació d’un producte que resolgui les necessitats dels usuaris, mitjançant una experiència 

satisfactòria i que els permeti dur a terme les seves tasques amb eficàcia i eficiència.  

L’autor Donad Norman6 ofereix quatre suggeriments per a dissenyar un producte usable. 

Defineix el concepte d’usabilitat de producte a través d’aquestes consideracions que adoptarem 

com a premisses: 

 Facilitar a l’usuari el determinar quines accions són possibles en qualsevol moment. 

 Fer visibles els elements del sistema, incloent el model conceptual d’aquest, les accions 

alternatives i els seus resultats.  

 Facilitar al usuari  la tasca d’avaluar l’estat actual del sistema. 

 Seguir les assignacions naturals entre les intencions i les accions requerides; entre les 

accions  i el seu efecte resultant i entre la informació que es visible i la interpretació del 

estat del sistema. 

Aquestes recomanacions posen a l’usuari al centre del disseny. També defineixen el rol del 

dissenyador, adjudicant-li la tasca d’assegurar-se de que el usuari es capaç de fer us del producte 

amb el mínim esforç per aprendre com utilitzar-lo.  

Paral·lelament a les tasques de disseny pròpies de l’aplicació, s’ha realitzat un exercici de disseny 

de marca per a donar-li personalitat al producte i una identitat que permeti diferenciar-lo de la 

resta.  

  

                                                             
6 The Psycology of Everyday Things (Donald A. Norman 1988) 



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

55 
 

Wireframe 

Un cop definits els fluxos d’usuaris i les dades que mostrarà la interfície s’ha començat a fer un 

esbós de les diferents pantalles de l’aplicació. Amb paper i llapis, s’han col·locat els diferents 

elements de la interfície per tenir una idea clara de com estructurar la informació i mostrar-la 

per pantalla.  

 

 

Imatge 9 Esbós Wireframe 

 

S’ha definit com a pantalla principal de l’aplicació, una vista de les taules amb la informació 

corresponent a cada reserva. Aquesta vista, per defecte, es situa al dia actual ja que la majoria 

d’accions de consulta, modificació i creació de reserves es realitzaran el mateix dia o un dia 

consecutiu.  

A la part superior, s’ha col·locat una capçalera amb el dia corresponent i un sistema de navegació 

de botons per canviar de dia i avançar o retrocedir en el temps. A la part inferior d’aquest es 

situa la informació relativa al servei i el torn. Un sistema de navegació permet canviar quina 

d’aquesta informació es vol mostrar al llistat de taules.  

Finalment, a la part inferior de la pantalla, trobem una barra d’accés al menú complert de la 

aplicació. Un botó d’acció ràpida permetrà afegir reserves, un altre, canviar a la vista reduïda on 

veurem informació relativa del més sencer.  
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En aquesta primera iteració per al disseny de les pantalles s’ha decidit segmentar el procés 

d’afegir una reserva en 5 passos.  

En el primer, es selecciona el tipus de servei. A continuació s’introdueix el dia i el número de 

comensals. Aquesta selecció està limitada per el número de reserves del dia i per tant, si 

s’intenta introduir una data que no té disponibilitat, no es podrà seleccionar. 

Tot seguit es passa a una pantalla per a fer l’adjudicació de taules. En aquesta pantalla es 

selecciona una taula disponible i es procedeix a la següent pantalla per a confirmar al reserva.  

Aquesta separació en 5 passos es va considerar oportuna per introduir, en cada pas, la 

informació que representarà un filtratge de la informació de la següent pantalla. També 

correspon al flux definit inicialment i el ordre d’entrada de dades del empleat. 

Durant la segona iteració del disseny, algunes parts d’aquest procés han estat adaptades per 

obtenir una solució més òptima desenvolupada més endevant. 

 

Manual d’estil de l’aplicació 

La marca 

Per dissenyar la marca, s’han definit primer les qualitats que es volen transmetre. Com es tracta 

d’una aplicació de gestió, s’ha considerat de vital importància transmetre seguretat i confiança. 

També, s’han considerat importants els valors associats a la innovació tecnològica i la proximitat 

amb l’usuari.  

Com a punt de partida per definir la marca i la seva personalitat s’ha escrit el següent manifest: 

“Som una aplicació mòbil dedicada al sector de la restauració. El nostre objectiu es 

proporcionar software de qualitat per ajudar-te a fer la teva feina. 

Una bona gestió permet als treballadors centrar-se en allò que és important i es tradueix 

en satisfacció per als clients. 

La nostra filosofia es basa en introduir solucions tecnològiques als restaurants que 

s’adaptin a les seves necessitats i millorin el seu flux de treball. 

Escoltar-te, ajudar-te i treballar al teu costat” 

 

Identitat visual 

Tot seguit s’ha creat la identitat visual d’aquesta, per transmetre els seus valors a través de 

elements gràfics. S’ha començat dissenyant el logotip, la part central de la identitat visual de la 

marca i que conté els colors i tipografies que la identificaran. 
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Imatge 10 Identitat Gràfica 

 

Per adaptar-se a diferents suports, s’han dissenyat aquestes tres variacions i unes breus 

normes d’us per aplicar-lo de correctament. 

Per la creació del logotip, s’ha utilitzat com a base la font Triomphe7.  Es tracta d’una tipografia 

sans serif  de pal sec, que destaca per la seva construcció geomètrica a partir de formes bàsiques 

com el cercle i el quadrat.  

 

 

Imatge 11 Formació Logotip 

                                                             
7 Dissenyada per Jéremie Dupis 
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A partir d’aquesta font, s’han realitzat una sèrie de modificacions per adaptar-la a la identitat de 

la marca i reforçar els seus valors.  

Per a la creació del isotip s’ha reduït l’espaiat entre les dos grafies N i x i s’ha allargat una de les 

extremitats de la x fins al extrem de la grafia N. Aquesta modificació genera dinamisme dins de 

la estabilitat geomètrica de les dos grafies N i X. Aquesta superposició entre les dos grafies s’ha 

ressaltat mitjançant una ombra, que simula la elevació de la x, aportant una tercera dimensió a 

la marca.  

Aquesta sensació de profunditat és molt utilitzada en el disseny d’aplicacions, concretament les 

que segueixen les directrius de Material Design. S’utilitza per a destacar els elements de la 

interfície més importants, superposats a altres elements, i dotats de una certa elevació simulada 

a través d’una ombra. Quan major es aquesta ombra, més importància té l’element ja que 

l’apropa al usuari. Aquesta convenció s’ha utilitzat per identificar el logotip amb l’àmbit de les 

aplicacions. 

Finalment s’ha seguit buscant aquest dinamisme gràfic, trencant en algunes grafies, amb la 

simetria de la font i tallant les terminacions dels seus traços amb una forma obliqua. 

 

El color, constitueix un altre punt fort de la identitat visual. S’ha triat una combinació de groc i 

blau, un color càlid i una altre fred. El groc crida la atenció per la seva brillantor i evoca a la 

creativitat i la riquesa. El blau denota lleialtat, confiança y seguretat. S’ha considerat que aquesta 

combinació expressa les qualitats de la marca i facilita la identificació d’aquesta. 

 

 

Disseny visual de l’aplicació 

Pel disseny visual de l’aplicació, s’ha decidit treballar seguint les directrius de Material Design. 

Material Design és un llenguatge visual desenvolupat per Google l’any 2014. Actualment 

l’empresa segueix donant suport a aquestes directrius i les actualitza amb noves 

implementacions que s’adapten als darrers avenços d’interacció. 

Té com a objectiu crear un llenguatge visual unificat, per crear aplicacions en diferents 

dispositius, amb una mateixa experiència d’usuari. És flexible i permet marge per a la innovació 

i l’expressió de marca.  

És basa en el principi de la metàfora, generant un estil visual que s’inspira en el món físic i les 

seves textures. No es tracta només d’una guia de grafismes, sinó d’una sèrie de principis per a 

generar interfícies i definir com els usuaris hi han d’interaccionar8.  

                                                             
8 Introduction to Material Design (material.io) 
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La seva estructura es basa en components, blocs interactius que cobreixen la major part de les 

necessitats d’una interfície: 

 Mostra d’informació 

 Navegació 

 Acció 

 Inputs 

 Comunicació 

Tots els components de Material Design, van acompanyats de guies per ajudar als dissenyadors. 

Descriuen la bona implementació d’aquests i proporcionen exemples d’us.  

És per això que s’ha considerat la millor opció per crear la interfície. Utilitzarem els seus 

components, seguint les seves directrius, i ajustant-los a les necessitats específiques de 

l’aplicació. D’aquesta forma, a més, s’enriquirà el nostre coneixement sobre la matèria i 

s’adaptarà l’aplicació als últims avenços d’experiència d’usuari. 

Per altre banda, Flutter, el framework que s’utilitzarà per programar l’aplicació, compta amb 

una col·lecció de Widgets basats en Material Design que facilitaran el procés de construcció de 

la interfície en la fase de desenvolupament.  

  



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

60 
 

Disseny de la interfície 

Un cop definida l’estructura de la pantalla i els diferents elements que la formaran, s’ha procedit 

a fer un prototip d’alta fidelitat. Per aquest procés s’ha fet servir l’eina Adobe Xd.  

Aquest software, facilita la tasca de generar dissenys amb ordinador. Permet realitzar de forma 

rapida i senzilla reproduccions vectorials de la interfície i visualitzar els resultats directament al 

mòbil. També ens dona la possibilitat d’afegir interacció amb el prototip i testejar-lo amb 

usuaris. 

Al següent enllaç es pot visualitzar el prototip: Prototip Adobe XD 

 

Personalització dels components 

Tal com s’ha definit, la interfície estarà formada pels component proporcionats per Material 

Design. Aquests components tenen una gran flexibilitat a l’hora de afegir personalitzacions per 

transmetre la personalitat de la marca i, a l’hora, mantenir una bona experiència d’usuari. 

Els components que farem servir i les corresponents personalitzacions són els següents: 

 

Imatge 12 Components Material Design 

Card Taula 

La informació de cada taula, es mostra en un card amb una petita elevació. Aquest card conté a 

la part superior un indicador d’estat que pot indicar 4 alternatives. 

A la part central trobem el nom de la reserva en majúscules, l’element més important. Finalment 

a la part inferior, la informació relativa a la taula: la capacitat màxima i el nom de la taula.  

https://xd.adobe.com/view/3067536d-2616-4d4a-5e27-abe7da597179-4656/?fullscreen&hints=off
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Per diferenciar les taules que tenen un reserva adjudicada de les que es troben lliures, aquestes 

últimes es representen amb un color gris, per generar contrast amb els fons i permetre 

identificar-les fàcilment.  

Navegació per tabs 

Per la navegació entre serveis dins d’un mateix dia,  s’ha decidit utilitzar una estructura de tabs. 

Aquests tabs permeten navegar de forma intuïtiva entre la informació referent a les reserves 

segons el servei. El servei actual s’indica amb una barra del color accent de la aplicació. 

Raised button torns 

Dins de cada servei, es poden filtrar les reserves segons el torn. Aquesta selecció es fa mitjançant 

dos botons a la part superior. Aquest botons, estan col·locats al mateix grup de scroll que les 

taules. D’aquesta forma, quan el usuari navega a la part inferior de la llista de taules, 

desapareixen i deixen més espai per la visualització de la informació.  

Bottom App Bar 

Finalment, a la part inferior trobem una barra de navegació. Aquest component ens permet 

accedir a la barra d’aplicació i les seves accions des de la part inferior de la pantalla. D’aquesta 

forma el usuari pot diferenciar de forma clara les accions generals de la aplicació i les accions de 

navegació referents als dies de la setmana i el tipus de servei, situats a la part superior.  

 

Paleta de Color Complementaria 

Per la paleta de colors principals de l’aplicació, s’han utilitzat els colors de la marca per dotar a 

la interfície de la mateixa identitat visual. S’ha seleccionat també dos parells de color 

complementaris per a identificar els estats de les reserves a la pantalla principal.  

Respecte a les recomanacions de color de Material Design, donada la simplicitat de les pantalles 

no s’han començat a utilitzar les variacions del color primari i secundari. 

El color primari de l’aplicació serà el blau fosc del logotip i el secundari el groc. Per als colors 

d’estat s’han seleccionat els següents colors: 

  

 

Imatge 13 Colors secundaris 
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Layout 

El layout de les pantalles, s’ha dissenyat també seguint les directrius i l’estructura de Material 

Design. Respectant aquestes directrius, i per afegir un grau de personalització,  s’ha decidit 

donar més pes visual als cards dotant-los de més elevació i un marge gran.  

Com que es tracta d’una plicació de gestió, l’estructura dels cards resulta molt adient per a fer 

una relació metafòrica entre la interfície i el suport organitzatiu tradicional, el paper. 

Les diferents parts de la interfície s’han separat en blocs diferenciats d’informació. D’aquesta 

forma es facilita al usuari la identificació de la informació de forma ràpida. 

 

  

Imatge 14 Exemples Layout 

 

 

Els cards corresponents a les taules s’han distribuït en un List-View vertical, organitzat en 3 

columnes. La resta d’elements ocupen tot l’ample de la pantalla, generant així, una sola 

columna.  

La pantalla principal, es el punt més important del disseny d’aquesta interfície. Ha de mostrar 

de forma clara la mateixa informació que el restaurant té al full de reserves i adaptar-la a un 

suport digital amb una pantalla de mòbil de dimensions reduïdes.   

A més, ha de mostrar tots els elements d’interacció sense alterar la claredat de la informació 

que es mostra. Gràcies al sistema de navegació i filtrat dissenyat, queda un espai central 

diferenciat per a contenir el llistat de cards de les taules amb tota la informació referent a les 

reserves. 
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Splash Screen i Launch Icon 

Quan es carrega l’app des d’un dispositiu mòbil, aquest, triga uns segons fins que s’obre i 

l’usuari pot començar a fer-la servir. Durant aquests segons, s’ha canviat el fons blanc per 

defecte d’Android per una imatge personalitzada. 

Es tracta del primer contacte directe que l’usuari té amb l’aplicació i s’ha considerat important 

transmetre la identitat de la marca.   

Aquesta pantalla, té un contacte directe amb el usuari molt curt, per aquest motiu el seu 

disseny s’ha concebut simple i integra els elements més identificatius de la marca: el logotip, el 

loockup i els colors corporatius. Mitjançant l’ús de dos formes superposades al fons que 

generen una ombra, s’ha reforçat la línia de treball del manual d’estils per a generar 

profunditat.    

 

 

Imatge 15 Splash Screen i Launch Icon 

 

En un principi es va decidir introduir en aquest disseny una il·lustració. Es va demanar a una 

il·lustradora l’elaboració d’un petit dibuix d’un cuiner i un cambrer per a transmetre simpatia en 

aquest primer contacte i fomentar les components hedòniques del disseny. 

Finalment aquesta opció es va descartar perquè no lligava amb la identitat visual de la marca i 

el contacte de l’usuari amb aquesta pantalla es molt curt.  
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Imatge 16 Splash Screen descartat 

 

 

Test amb usuaris 

Degut a la situació d’excepcionalitat (Covid-19) durant aquesta primera fase del projecte, no ha 

estat possible testejar el prototip seguint el procés habitual. Idealment hagués estat òptim 

poder realitzar un test d’utilització de l’aplicació amb usuaris que no coneixen la aplicació però 

tenen experiència en el sector gastronòmic. Durant aquest test s’hagués deixat als usuaris sols 

amb un dispositiu i se’ls hagués observat realitzant una sèrie de tasques per trobar deficiències 

en el disseny. 

Per suplir la falta de participants i la impossibilitat de realitzar el test de forma presencial, s’han 

realitzat reunions telemàtiques amb empleats del restaurant. Aquests, tot i haver estat 

involucrats en el procés de definició del producte, no havien vist mai el prototip final.  

Durant aquestes reunions s’ha mostrat el prototip compartint-los la pantalla i s’han mostrat les 

diferents funcionalitats prototipades. 

Analitzem a continuació les funcionalitats testejades i els problemes trobats. 
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Primera iteració prototip 

El primer prototip contenia les següents pantalles, corresponents a la creació d’una nova 

reserva. Aquest flux s’havia plantejat en 5 passos per a introduir tota la informació relativa a una 

reserva. A la part inferior, s’havia afegit un indicador de progrés que mostrava al usuari en quin 

punt del procés es trobava. 

 

 

 

Imatge 17 Flux afegir reserva 

 

 

La funcionalitat d’editar també s’havia plantejat inicialment de la següent manera:  

Des de la pantalla detalls de reserva, es selecciona el camp a editar i es redirigeix a l’usuari al 

flux de creació d’una reserva. Des del pas corresponent, l’usuari podia modificar els camps i 

tornar a adjudicar una taula.  

Després d’aquest primer test telemàtic i compartint opinions amb els treballadors del 

restaurant, s’han fet les següents consideracions: 

 Es convenient poder visualitzar la informació relativa a l’ocupació del restaurant en el 

moment de l’adjudicació de taula i dia, doncs és possible que es facin modificacions en 

l’adjudicació  d’altres taules per tal de encabir aquesta nova reserva.  

 Un gran nombre de reserves es formalitzen durant el mateix dia, seria interessant poder 

afegir reserves directament fent tap a la taula des de la pantalla principal. 

 Seria idoni implementar un sistema de selecció taules múltiple, per a poder adjudicar 

per exemple, dues taules de 2 per a una reserva de 4 persones.  
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Segona iteració prototip 

A partir de les mancances trobades al primer prototip de l’aplicació, s’ha decidit modificar certs 

aspectes de la interfície i els processos d’interacció amb aquesta.  

S’han aprofitat les consideracions del test per millorar el prototip i els fluxos de l’usuari dins de 

l’aplicació. 

A continuació es descriuen les funcionalitats principals acompanyades d’un petit esquema 

representant l’estructura de pantalles de l’aplicació, extretes del prototip final.  

 

Afegir una reserva: 

Es permetrà l’opció d’afegir una reserva fent tap directament a la taula, des de la pantalla 

principal. Des d’aquesta pantalla, es podran seleccionar múltiples taules i procedir directament 

a formalitzar la reserva afegint només la informació de contacte. 

El procés complert d’afegir una reserva des de el botó d’afegir es simplificarà en 3 passos: 

o Pantalla 1: 

 

 Seleccionar nº de comensals 

 Seleccionar servei 

 Seleccionar data ( es mostrarà un calendari amb la disponibilitat, 

adequada al nº de comensals i el servei seleccionats) 

 

o Pantalla 2 

 

 Adjudicació de taula amb la possibilitat de selecció múltiple 

 Un missatge d’alerta indicarà al usuari si la capacitat de la taula 

seleccionada correspon al nº de comensals 

 

o Pantalla 3 

 

 Informació de contacte: nom, telèfon i comentaris 

 

o Confirmació de la reserva 
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Esquema de Navegació 1 Nova Reserva 
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Editar una reserva: 

Des de la pantalla principal, s’accedirà als detalls de la reserva. Fent tap sobre la icona d’editar, 

apareixeran 3 opcions per a editar els comentaris, el nº de comensals o la data. 

Cadascuna d’aquestes opcions, obligarà al usuari a fer les modificacions corresponents en cas 

de que la modificació de la informació impliqui un canvi de taula o de data degut a l’ocupació o 

la disponibilitat del restaurant. 

Per il·lustrar aquestes opcions s’han realitzat dos esquemes, el primer correspon a editar la data 

i el segon el nombre de comensals, amb les tres possibles variacions. 

El procés de selecció de taula és el mateix que quan l’usuari crea una reserva. En aquest gràfic 

s’ha obviat el escenari en el que es seleccionen menys taules de les necessàries, representat en 

el gràfic anterior.  

 

Esquema de Navegació 2 Editar Reserva - Data 
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Esquema de Navegació 3 Editar Reserva - Comensals 
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7 Desenvolupament 

Aquesta fase del projecte consisteix en donar vida al producte definit a la fase de definició. 

L’objectiu principal es obtenir una aplicació mòbil amb les funcionalitats bàsiques per poder ser 

operativa i una API que li proporcioni les dades.  

Les funcionalitats que s’han desenvolupat consisteixen en les quatre operacions bàsiques que 

defineix el emmagatzematge persistent d’informació, en anglès CRUD (Create, read, Update and 

delete)  

 

Arquitectura del sistema 

L’arquitectura del sistema ha estat dissenyada per  satisfer un dels objectius principals plantejats 

al inici d’aquest treball i requisit del client:  

 Totes les dades han de ser accessibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. S’han 

de poder afegir reserves tant al restaurant com fora d’aquest i mantenir-les 

actualitzades en els diferents dispositius. 

Aquesta premissa, ens obliga a mantenir les dades del restaurant a una base de dades al núvol i  

fer-les accessibles al client, en aquest cas, un dispositiu mòbil.  

Per aconseguir-ho, s’ha creat una API que fa accessible tota la informació a qualsevol client 

mitjançant crides http. Aquesta API es connecta amb la base de dades i respon a les crides del 

client proporcionant la informació solicitada. 

Aquesta estructura ens permet també tenir varis clients que treballen amb les mateixes dades, 

d’aquesta forma, dos usuaris diferents poden operar l’aplicació i les dades es sincronitzaran 

automàticament.  

Així aconseguim també seguir amb els criteris d’escalabilitat del producte i obrim la porta a que, 

en futures ampliacions es pugui aprofitar la API per accedir a les dades des d’una altre 

plataforma.  
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Imatge 18 Esquema sistema Cloud 

 

API REST 

Rest és un acrònim de Representional State Transfer. Una arquitectura de software que defineix 

una sèrie de normes per la creació de Serveis Web. Aquests Serveis s’anomenen RESTful i 

proporcionen interoperabilitat entre els diferents actors d’internet.  

Els serveis Web RESTful, permeten, als sistemes que s’hi connecten, accedir i manipular 

representacions textuals de recursos web, utilitzant una sèrie d’operacions prèviament 

definides i sense estat.  

En aquest cas entenem com a recursos web,  diferents entitats que formen el nostre sistema, 

com per exemple l’entitat reserva. El client farà crides HTTP a una URL determinada que 

representa la nostra entitat. Les diferents URL accessibles, es denominen endpoints de l’API. 

El servei retornarà una resposta que contindrà en el seu cos un objecte en format Json amb la 

informació relativa a aquesta entitat.  

L’aplicació client funcionarà de forma asíncrona, demanant les dades a la api i esperant una 

resposta d’aquesta. 

A continuació es mostra aquest procés de forma esquemàtica. 
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Imatge 19 Esquema API 

 

Client 

El client del nostre sistema, es una aplicació mòbil per d’Android. Per a desenvolupar-la s’ha 

decidit utilitzar el framework flutter.  

Flutter és un framework cross-platform, desenvolupat per Google, que permet crear aplicacions 

per mòbil, escriptori, i plataformes web i compilar-les en codi natiu. El seu llançament oficial va 

ser al Desembre de 2018 i en menys d’un any va esdevenir més popular que React Native tant a 

GitHub com a Stack OverFlow9. 

 

 

Imatge 20 Comparativa Flutter - React Native 

                                                             
9 Why Choose Flutter in 2020 (Medium: Kenneth Reilly) 
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Una de les principals raons per les quals s’ha escollit aquest framework, és el creixement 

exponencial de la seva popularitat durant aquests últims anys. Al tractar-se d’un framework nou, 

s’ha considerat un bon moment per aprendre a treballar amb aquest.  

El seu creixement indica que el més probable, és que en els pròxims anys esdevingui el 

framework de referència per desenvolupar aplicacions multi plataforma. Tenir experiència amb 

aquest, aportarà un valor afegit al equip. 

A més Flutter aporta certes avantatges respecte a altres frameworks que s’han tingut en compte 

per a la elecció: 

 Utilitza Dart: 

o La seva sintaxi és neta i potent i ha estat dissenyat per a construir aplicacions de 

client i optimitzat per a desenvolupar Interfícies gràfiques.  

o Facilita la construcció de de arquitectures sòlides i el seu manteniment a llarg 

termini.  

o És similar a C# i Java, així que un programador amb experiència amb aquests 

llenguatges, ho tindrà relativament fàcil per entendre’l i fer-lo servir. 

 Popularitat en creixement exponencial: 

o Assegura que serà fàcil trobar continguts d’aprenentatge actualitzats. 

o Cada cop serà més demandat per l’entorn laboral.  

 És molt ràpid: 

o Les aplicacions de flutter es compilen en codi binari natiu de cada plataforma i 

ofereixen un molt bon rendiment respecte a altres frameworks.  

o Aquesta optimització, el fa molt adient per al desenvolupament d’aplicacions 

mòbils. Tot i que el rendiment sempre serà millor a aplicacions programades de 

forma nativa, flutter aconsegueix un molt bon resultat. 

 Cross Platform 

o El fet de que permeti compilar la aplicació final per múltiples plataformes de 

forma senzilla, permetrà que en un futur la aplicació es pugui adaptar a altres 

dispositius. 

 Components Material Design 

o Com s’ha esmentat anteriorment, Flutter disposa d’una paquet material.dart, 

amb un conjunt de widgets que corresponen als components que farem servir. 

o Aquests components tenen estils prèviament definits i una sèrie d’atributs i 

funcions que facilitaran el desenvolupament. 
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Servidor 

Per la programació del servidor, que gestiona les crides http del client i fa les corresponents 

operacions amb les dades rebudes, per modificar o consultar la base de dades, s’ha utilitzat el 

entorn de node.js.  

Node.js és un entorn que ens permet utilitzar javascript fora del context del navegador web. En 

aquest cas en un servidor. Gràcies al motor V8, el mateix que fa servir Chrome internament, 

aquest codi javascript és executat en temps real al servidor10. 

Utilitza NPM com a gestor de paquets i dependències. Npm, és un estàndard open-source per a 

compartir paquets de codi i ofereix eines per instal·lar mòduls de tercers. Mitjançant CommonJs 

podem requerir aquests paquets i fer-los servir en el nostre projecte. D’aquesta forma podem 

incloure llibreries que ens facilitaran les tasques de desenvolupament. 

Node disposa d’un mòdul per a la gestió de crides http, aquest mòdul però, suposa molta feina 

de configuració i una gran quantitat de codi per programar les funcions bàsiques de la API. Per 

simplificar aquest procés farem servir la llibreria Express. 

Express es un framework que treballa per sobre de node. Disposa de funcions que faciliten la 

feina de construcció d’una API, utilitzant els avantatges de node. Permet registrar callbacks quan 

una combinació concreta de verbs http i rutes arriba al servidor.  

 

Les principals raons que s’han considerat per utilitzar node són les següents: 

 Utilitza Javascript 

o JavaScript és un llenguatge molt popular amb una gran comunitat i recursos 

disponibles per a l’aprenentatge.  

o És un dels llenguatges treballats durant el grau universitari i amb el qual tenim 

més experiència.  

 Capacitat per a suportar múltiples connexions 

o Gràcies al seu sistema event-loop, permet a través d’un sol fil donar resposta a 

múltiples connexions a través de callbacks basades en events. 

o Compleix amb els criteris d’escalabilitat requerits a les bases d’aquest treball.  

 Mòduls de tercers que faciliten el desenvolupament 

o Gràcies als mòduls de tercers disponibles podrem accelerar el procés de 

desenvolupament. 

o Juntament amb els mòduls Express i mySQL, el fan una eina ideal per a 

programar una APIrest. 

 

                                                             
10 The V8 JavaScript engine (nodejs.dev) 
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Base de Dades 

Per emmagatzemar les dades i fer-les accessibles a l’API, s’ha fet servir una base de dades 

relacional. Gràcies al mòdul mySQL de node podrem fer operacions dinàmiques sobre aquesta 

base de dades fent servir el llenguatge comercial SQL.  

Entenem com a base de dades i les seves funcions: 

«Una base de dades és una col·lecció de dades estructurades que reflexa les relacions i 

restriccions existents en el món real. Les dades, que han de ser compartides per diferents usuaris 

i aplicacions, han de mantenir-se independents a aquests. Els tractaments que és facin amb 

aquestes dades han de mantenir la seva integritat i seguretat» 

(MOTA, CELMA y CASAMAYOR, 1994: 9) 

Aquestes dades s’emmagatzemaran a un servidor mySql i s’organitzaran mitjançant un model 

lògic basat en objectes, el model entitat-relació. Seguint les normes de normalització 

aconseguirem mantenir la integritat de les dades i evitarem la redundància.  
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Disseny de la base de dades 

Tal com s’ha esmentat, la base de dades ha estat dissenyada basant-se en els objectes reals i 

seguint el model entitat-relació. 

Aquestes dades han estat estructurades pensant en un marc d’aplicació més ampli del que es 

desenvoluparà en aquest treball. Tot i així per a mantenir els criteris d’escalabilitat les relacions 

d’aquest model estan preparades per a implementar futures implementacions així com adaptar-

se a diferents entorns organitzatius.  

Primer s’ha elaborat un diagrama per representar les diferents entitats del model i les seves 

relacions. Aquest diagrama mostra també els atributs corresponents a cada entitat.  

 

 

Imatge 21 Esquema model de dades 
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Aquest model correspon a la informació relativa d’un restaurant i formarà una base de dades 

complerta. En un futur, cada restaurant disposarà de la seva pròpia base de dades. S’utilitzaran 

bases de dades diferents per a evitar la saturació del sistema.  

Com es pot veure en el diagrama, aquesta estructura de dades permet fer operacions 

dinàmiques amb les diferents entitats de l’entorn organitzatiu del restaurant. Es poden afegir, 

consultar, editar o eliminar torns, serveis, taules i clients.  

Les reserves, es poden organitzar només per serveis o afegir l’entitat de torns. Cada servei té 

associat un horari per a cada dia de la setmana, d’aquesta forma es poden registrar restriccions 

durant el procés d’afegir una reserva.  

La relació entre les entitats taula i reserva formaran una nova taula d’adjudicacions que permet 

consultar la disponibilitat del restaurant.  

A partir d’aquest diagrama, s’ha realitzat la normalització de les entitats i s’han generat les 

següents taules. Per la creació de les taules s’han seguit les següents normes del model 

Relacional: 

 Tota entitat es transforma en una taula. 

 Tots els atributs es transformen en una columna dins de la taula a la qual pertanyen. 

 El identificador de l’entitat, representat en blau, es converteix en la clau primària de la 

taula. 

 Tota relació N:M es converteix en una taula que té com a clau primària les dos claus 

primàries de les entitats que s’associen. 

 En les relacions 1:N la clau primària de la entitat amb cardinalitat 1 passa a la taula de la 

entitat amb cardinalitat N. 
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TAULA 

Id_taula Capacitat màxima 

 

RESERVA 

Id_reserva Id_client Id_servei Id_torn Hora 
d’entrada 

data estat comentaris coberts 

 

ADJUDICACIÓ 

Id_reserva Id_taula 

 

CLIENT 

Id_client nom telèfon 

 

SERVEI 

Id_servei nom duració 

 

TORN 

Id_torn Id_servei nom hora inici duració 

 

HORARI SEREVEI 

Id_horari_servei Id_servei hora obertura Hora ultima 
reserva 

dia de la setmana 
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Entorn de desenvolupament 

Aquestes dades han estat emmagatzemades a una base de dades local, creada amb el software 

mySql Workbench. Aquest software ens permet crear una base de dades local i proporciona una 

interfície gràfica per visualitzar les dades i fer consultes de proba.  

Finalment la base de dades ha quedat distribuïda de la següent forma: 

 

 

Imatge 22 Estructura bbd 

 

En aquest diagrama es reflecteixen també, el tipus de les dades que s’emmagatzemaran. 

Aquestes, les definim per a evitar incongruències i mantenir la integritat de les dades.  Si 

s’intenten afegir dades que no corresponen amb el tipus definit, la base de dades no ho 

permetrà.  

A continuació es mostren les comandes per a la creació de la base de dades, amb totes les seves 

taules, atributs corresponents i claus primàries i foranes que constitueixen les relacions.  
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Imatge 23 Comandes creació bbd 
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Programació del Client 

La programació de l’aplicació client del sistema s’ha desenvolupat en diferents fases 

diferenciades:  

 En una primera fase s’han definit els models de dades i s’han introduït unes dades 

fictícies mitjançant constants, amb instàncies de l’objecte model.  

 Després s’ha començat a desenvolupar la interfície gràfica seguint les indicacions del 

disseny creat durant la fase de disseny.  

 Posteriorment s’han fet servir les dades fictícies per mostrar informació a la interfície. 

Per afegir estat a l’aplicació i preparar-la per la seva futura estructura asíncrona s’han 

definit els controladors que operaran amb aquestes dades.  

 Finalment s’han definit les classes encarregades de fer les crides als diferents endpoints 

de la API i rebre la informació corresponent. 

 

Arquitectura 

Per estructurar l’arquitectura interna de l’aplicació s’ha fet servir un model proposat per Waleed 

Arshad que combina MVC i la gestió d’estat amb Provider11. 

L’arquitectura MVC (Model-View-Controller) proposa la separació de la lògica de l’aplicació en 

tres elements interconnectats: El model, la vista i el controlador.  

El model 

El component central de l’arquitectura. És l’estructura de dades dinàmica de l’aplicació i és 

independent de la interfície d’usuari. És el component encarregat de gestionar les dades, la 

lògica i les normes generals de l’aplicació. Aquest component està format per les diferents 

classes objecte de la nostra aplicació i els seus mètodes. Aquestes classes corresponen a 

l’estructura de dades de la aplicació adaptada a les necessitats de l’aplicació de Flutter.  

S’han creat els models generals de l’aplicació, preparant-la per al seu òptim funcionament.  

 Restaurant 

 Taules 

 TaulesList 

 Servei 

 Torn 

 Reserva 

 ReservasDia 

  

                                                             
11 Architect your Flutter app using Provider & MVC (Medium: Waleed Arshad) 

https://medium.com/@wal_33d?source=post_page-----fd61956795b4----------------------
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La Vista 

Aquest component, està format per la representació gràfica de la informació. A flutter tots els 

elements gràfics són widgets.  

Un widget és un objecte que conté els paràmetres de configuració d’una part de la interfície. Els 

widgets es combinen amb altres per formar un arbre, el Widget Tree, arrel de la aplicació12. 

L’aplicació s’ha construït creant widgets propis, compostos per aquells proporcionats per el 

framework. Aquests widgets formen una estructura d’arbre que representa l’aplicació. Aquesta 

estructura es detalla a continuació, representant els Widgets més significatius: 

 

                                                             
12 Composición de Widgets (Pau Fernández 2019) 
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Imatge 24 Arbre de widgets 
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El Controlador 

Component de l’arquitectura que accepta inputs i els converteix en comandes per modificar la 

vista. A l’aplicació, aquest element s’ha subdividit en dos capes: 

 La classe Network: Encarregada de fer les crides http a través de la xarxa. Aquesta classe 

conté els diferents mètodes asíncrons per als endpoints de l’API. S’encarrega de la gestió 

d’errors derivats de les crides http i retorna el contingut d’aquestes. 

 La classe controladora: Conté els mètodes asíncrons que executen els mètodes de la 

classe Network i transformen les dades rebudes construint objectes dart propis, aquells 

definits al model.  

Aquesta estructura ens permet fer una separació entre les crides a la api i la gestió interna de 

les dades. D’aquesta forma es poden fer canvis en una part, sense alterar el funcionament de 

l’altre. 

 

Gestió d’estat 

Flutter funciona de forma declarativa, i les seves configuracions de la vista, els Widgets, són 

immutables. Això implica que per reflectir els canvis d’estat, es tornen a construir certes parts 

de la interfície d’usuari en comptes de modificar-les13. 

Per a canviar la UI quan, per exemple, una reserva canvia d’estat, aquest Widget i tots els seus 

dependents es tornen a construir per reflectir els canvis. Quan es programen els widgets, es 

descriu com haurien de ser per cadascun dels estats i aquests, quan es produeix un canvi, es 

tornen a construir.  

Flutter ofereix dos tipus de widgets per a diferenciar aquelles parts de la interfície que són 

immutables i no canviaran, d’aquelles que si que ho són i contenen estat: 

 StatelessWidgets, sense estat, no canvien mai. 

 StatefulWidgets, amb un estat associat que pot canviar. Aquests widgets tenen un 

objecte associat que es el estat i un mètode build que forma part del estat. Quan es 

produeix un canvi a l’estat s’executa el mètode build i reconstrueix els widgets associats.  

 

                                                             
13 Introduction to declarative UI (flutter.dev docs) 
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Imatge 25 Exemple Statefull Widget Pau Férnandez 

 

Aquest model funciona molt bé per aquell estat que pot esser contingut en un sol widget, com 

el exemple un comptador. 

Quan tenim una aplicació més complexa, com la que es desenvolupa en aquest treball, una part 

molt gran de les dades que es mostren es variable i molts widgets del arbre provoquen canvis 

que afecten a capes superiors i inferiors de la jerarquia. En aquest escenari, ens ha fet falta 

buscar una alternativa que s’adapti a les necessitats de l’aplicació i ens permeti escriure codi de 

la forma més entenedora possible.  

 

 

Imatge 26 Esquema flux de dades Flutter 
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Gestió d’estat amb ChangeNotifier 

ChangeNotifier és una classe inclosa al SDK de Flutter que ajuda a encapsular l’estat de 

l’aplicació. Aquesta classe notifica als seus listeners quan el seu model canvia. 

Aquesta classe es basa en el patró de disseny de software observer. Es defineix com a subjecte 

l’objecte d’aquesta classe i manté una llista de dependents que són notificats de qualsevol canvi 

d’estat cridant a la funció notifyListeners. 

Com es tracta d’una aplicació complexa, amb diversos models, s’han fet servir varis 

ChangeNotifiers que encapsulen l’estat de l’aplicació i una part de la lògica d’aquesta.  

Per a permetre que widgets de capes inferiors tinguin accés als mètodes de la classe 

ChangeNotifier i puguin provocar canvis d’estat, s’ha fet servir el widget ChangeNotifierProvider. 

Aquest widget proveeix d’una instància de ChangeNotifier als seus descendents per tal de que 

puguin executar també els seus mètodes.  

 

A continuació, descriurem amb detall el funcionament de les funcionalitats principals de 

l’aplicació per tal de entendre aquesta metodologia de gestió d’estat i com s’ha aplicat. 
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Imatge 27 Pantalla principal 

 

Funcionament de la pantalla principal 

1. A dalt de tot de la pantalla hi ha una Widget AppBar que permet avançar i retrocedir en 

la línia de temps. Per defecte, quan obrim l’app en aquesta pantalla es mostra el dia 

actual.  

 

2. Per sota d’aquest widget, hi ha dos tabs mostren la informació relativa a les reserves del 

dia separada en dos serveis, dinar i sopar.  

 

3. Dins d’aquests tabs trobem dos botons que permeten decidir si  es vol mostrar el primer 

torn o el segon. 

 

4. Després d’aquests botons trobem un widget que conté una graella amb totes les taules 

i la seva informació.  Les dades d’aquests widgets provenen de la API. En cas de que no 

s’hagin rebut les dades es mostra un indicador de carrega o un missatge d’error.  

 

Les dades de la graella de taules, són emmagatzemades en forma d’una classe pròpia del model, 

Taules List. Aquesta classe conté una llista de taules amb la informació relativa a les seves 

reserves. En aquesta pantalla són molts els widgets que poden provocar un canvi d’estat i tots 

ells estan situats a diferents nivells de l’arbre. 
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Els triggers d’aquest canvi d’estat poden ser: 

 Canvi del torn 

 Canvi de dia 

 Adjudicació, modificació o eliminació d’una reserva 

 Canvi d’estat d’una reserva 

 

Aquesta pantalla, afegeix una complexitat extra: dos tabs iguals que fan ús dels mateixos widgets 

peroò funcionen de forma independent i mostren informació de reserves diferents (dinar-

sopar).  

Per abordar el problema de la gestió d’estat en aquesta pantalla s’han definit dos classes que 

estenen ChangeNotifier: 

 

 DiaProvider: Conté la informació del dia actual i les reserves corresponents a aquest dia. 

També conté una instància del controlador de la API per executar els seus mètodes i 

actualitzar la informació de les reserves. Esta situat a la part superior de l’app per a 

poder proveir dades a tots els seus descendents.  

 

 ServeiProvider: Conté informació sobre la llista de taules que s’ha de mostrar, les 

reserves, el torn seleccionat i el servei. Proveeix aquesta informació al cada tab i la 

graella de taules per mostrar la informació que correspon i els mètodes per canviar de 

torn.  

 

S’han proveït instàncies d’aquestes dos classes als seus descendents, que poden cridar als seus 

mètodes per canviar l’estat. (Canviar el dia, el torn...). 

Per a permetre que cadascun dels tabs tingui un ServeiProvider diferent s’han creat a un nivell 

inferior i en dos contextos diferents. D’aquesta forma cada tab fa servir una instància diferent, i 

podrà tenir un estat independent. Aquest aprofitament del model s’ha realitzat tenint en ment 

que en un futur es puguin afegir i eliminar serveis del restaurant. 
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Per poder induir un canvi d’estat d’un provider a l’altre s’ha fet servir el widget 

ChangeNotifierProxyProvider. Aquest, permet crear-se amb una referència a un altre objecte i 

accedir a les seves dades quan canvien. La funció Update del widget, es crida quan el’objecte de 

referència canvia el seu estat i proporciona accés a les seves dades al seu dependent.  

D’aquesta forma, quan les dades de DiaProvider canvien (s’ha canviat la data per exemple) es 

notifica a ServeiProvider i se li dona accés a aquestes dades. Un cop notificat aquest actualitza 

les seves dades i reconstrueix els seus descendents (la graella de taules) amb les dades de les 

reserves del dia corresponent. 

 

  

Imatge 28 Declaració Providers 
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En el següent diagrama es representa aquest flux d’informació entre els widgets i els Providers. 

 

 

 

  

Imatge 29 Flux Providers 



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

91 
 

Funcionament de la pantalla afegir reserva 

Aquest procés s’ha desenvolupat a una pàgina apart, amb el seu corresponent arbre de 

descendent de Material App  i una gestió d’estat independent, fent servir el mateix esquema 

anterior.  

A continuació es mostren les pantalles d’aquest procés i una explicació detallada de la 

implementació d’aquest: 

 

     

   

Imatge 30 Captura afegir reserva 
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Imatge 31 Arbre de Widgets NewReservasPage 

 

 

Aquesta pantalla té un Scaffold independent que ens permet adaptar-la a les peculiaritats del 

procés: 

 S’ha introduït una navegació per pages, utilitzant un PageView. D’aquesta forma es 

pot avançar i retrocedir en el procés des-de la mateixa pàgina. 

 

 A la part inferior trobem una BottomAppBar amb les accions de navegació: avançar i 

retrocedir en el procés. 

 

 Al últim dels passos, apareixerà un ActionButton per confirmar la informació i procedir 

a afegir la reserva. 

 

 Descendent d’aquest PageView es troben els quatre Widgets corresponents a cada pas 

del procés. 
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Per  gestionar la paginació del PageView, NewReservasPage és un Statefull Widget que 

emmagatzema el índex de la pagina actual i un controlador. La informació relativa a la nova 

reserva s’emmagatzemarà en un Provider Situat per sobre d’aquest arbre. Aquest Provider 

proporciona mètodes de validació per a avançar en el procés i getters i setters de la informació 

afegida.  

 

Primer pas 

En aquest primer pas es seleccionen el nombre de comensals, el servei i la data de la reserva. 

Per a generar el calendari, s’ha fet servir el paquet flutter_calendar_carrousel. Aquest, 

desenvolupat per maxgmer 14 ens proporciona un widget calendari amb marge de 

personalització per afegir els estils de l’aplicació.  

S’ha triat aquest paquet perquè permet introduir esdeveniments que es reflectiran de forma 

gràfica al widget. En una versió futura de l’app, en aquest calendari es diferenciaran amb un codi 

de colors les dates que estan plenes i les que estan buides, d’aquesta forma, s’evitarà que 

l’usuari avanci a l’adjudicació de taules si no n’hi ha cap de de disponible. 

 

Segon pas 

En aquest nou widget realitza l’adjudicació de taules. S’ha reutilitzat part del widget Taules Grid 

de la pagina principal per a mostrar les taules ocupades. Funciona de forma molt similar a la 

graella de taules principals. Un provider situat al nivell de NewReservaPage s’encarrega de 

obtenir les reserves del dia cridant a la api quan l’usuari selecciona la data al pas anterior.  

Un cop carregades les reserves es crea la graella i es bloquegen les taules ocupades. D’aquest 

forma l’usuari pot adjudicar només taules disponibles. El provider de NewReserva s’encarrega 

de validar que s’han seleccionat les taules suficients per a encabir a tots els comensals. 

 

Tercer pas i confirmació 

Finalment s’introdueixen les dades de contacte i es procedeix a la confirmació de la reserva. A 

la pagina de confirmació es mostra tota la informació de la reserva fent servir el mateix Widget 

que mostra els detalls d’una reserva. Apareix un Floating action button que crida, a través d’un 

mètode del Provider, al controlador de la API per a desar la reserva a la base de dades.  

Abans de retornar a la pàgina principal s’obre un quadre de diàleg amb un indicador de progrés. 

Quan la reserva es desa, es recarrega la pàgina principal i s’hi retorna.  

La gestió d’estat de la pàgina s’ha implementat seguint una estructura similar a la pàgina 

principal, a continuació descrivim aquesta estructura i la comunicació dels seus descendents: 

  

                                                             
14 Usuari de GitHub: https://github.com/maxgmer 

https://github.com/maxgmer
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 NewReservaProvider: Conté la informació relativa a la nova reserva i la lògica que 

permet validar la informació a cada pas del procés. També disposa d’una instància del 

controlador de la API per executar el mètode corresponent a afegir una reserva. Esta 

situat a la part superior de l’app per a poder proveir dades a tots els widgets del procés. 

Un cop l’usuari abandona el procés o desa la reserva, els camps d’aquest model 

s’inicialitzen de zero.  

 

 SeleccioTaulaProvider: S’actualitza amb un mètode Update quan el servei o el dia 

seleccionats canvia, d’aquesta forma pot actualitzar la graella de taules i carregar les 

reserves corresponents al pas d’adjudicació de taula.  

 

Aquest flux de dades entre els widgets i els providers queda esquematitzat al següent gràfic: 

 

 

Imatge 32 Providers NewReservasPage 
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Gestió d’usuaris i autentificació 

Per protegir l’aplicació i identificar als usuaris que hi accedeixen, s’ha utilitzat l’eina de Firebase, 

Auth. L’aplicació ha estat donada d’alta al servei i s’han activat les opcions d’autentificació per 

correu electrònic i contrasenya. 

Aquesta eina proporciona un SDK i una llibreria per flutter que ens permet registrar usuaris al 

propi sistema. Emmagatzemar les seves dades al núvol i verificar la seva identitat quan 

accedeixen a l’aplicació.  

Amb els serveis de google services instal·lats a la nostre aplicació i una dependència a firebase 

auth podem fer servir les funcions específiques de auth i implementar el nostre propi sistema 

d’autentificació. 

Per implementar el sistema d’autentificació a l’aplicació de flutter, s’ha fet servir com a base el 

projecte de pauek15 i s’ha adaptat a l’aplicació existent.  

Aquest procediment d’autentificació s’ha implementat situant, per sobre de la nostre app, una 

funció anomenada AuthStateSwitch. Aquesta funció s’executa només iniciar l’aplicació i obre 

una connexió en stream al SDK de firebase_auth.  

Mitjançant una condició, quan aquesta connexió és activa, s’analitza l’objecte FirebaseUser que 

retorna el SDK. Si aquest objecte és null, comença el procediment de SignIn i si no ho és executa 

la nostre aplicació.   

  

                                                             
15 Ejemplo Flutter: Autentificación con FirebaseAuth: 
https://github.com/minidosis/flutter_firebase_auth 

https://github.com/minidosis/flutter_firebase_auth


Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

96 
 

En aquest diagrama es mostra el flux d’autentificació descrit: 

 

 

 

Imatge 33 Diagrama d'autentificació 
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Programació de l’API 

Abans de començar la programació de la API, s’ha fet un procés previ de disseny per poder 

determinar la informació necessària per el funcionament òptim de l’aplicació. S’han analitzat els 

models de dades i els requeriments de l’aplicació quan fa les crides.  

A partir d’aquest anàlisi, s’ha definit el model de les dades que retorna la api. Retornarà un 

objecte json amb tota la informació relativa a la reserva de la següent manera: 

 

 

Imatge 34 Objecte JSON Model API 

 

Un cop definit aquest objecte, s’han definit 

 Les rutes per accedir a aquestes dades i les dades retornades per el servidor. 

 Els diferents verbs HTTP que s’utilitzaran (GET POST, PUT i DELETE) en cada cas. 

 Les operacions que es realitzaran sobre la base de dades (SELECT, INSERT, DELETE...). 

 



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

98 
 

 

Imatge 35 Endpoints API 

 

Entorn de desenvolupament 

Per poder connectar tots els elements del sistema de forma local i començar el 

desenvolupament de la Api s’ha configurat el servidor local.  

Aquest servidor requereix primer de tot, el framework express per poder utilitzar els seus 

mètodes. Després configurar el port que farem servir per rebre les crides http i escoltar 

constantment en aquest port. 

S’ha definit una funció middleware per  registrar les rutes i s’ha configurat l’aplicació per a que 

només retorni json i registri les requests que continguin aquest tipus de dades definides a la 

capçalera.  

Per connectar amb la bbd s’ha generat una constant amb les dades requerides per la connexió. 

Per realitzar la connexió hem fet ús del paquet mysql de node. 

Per a testejar la API s’ha fet servir el software Postman. Aquest programa ens proporciona una 

interfície gràfica i funcionalitats per a poder visualitzar les requests i responses que es s’envien 

al servidor. D’aquesta forma podem testejar les rutes i analitzar els objectes retornat abans de 

implementar-les a l’aplicació client.  
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Imatge 36 Captura Postman 

 

GET reserves/:dia 

La primera crida que fa l’aplicació per carregar les dades correspon a la ruta /reserves/:dia. Amb 

aquesta crida es reben totes les reserves d’un dia concret. Es realitza cada vegada que l’usuari 

canvia de dia a la pantalla principal de l’aplicació.  

Per a retornar aquestes dades al client, primer cal fer una consulta a la bbdd. Aquesta consulta, 

utilitza la data com a paràmetre i selecciona les diferents files de taules de la bbdd que contenen 

aquesta data. 

Es seleccionen les files de la taula reserva, combinades amb les taules clients i adjudicacions 

basant-se en una relació de la columna comú id_client i id_reserva. Aquesta combinació es 

produeix només per aquelles files que comparteixen la data especificada. 

Gràcies a la taula adjudicacions, fruit de la relació n-n de taules i reserva cada reserva pot tenir 

més d’una taula adjudicada. Amb aquesta mateixa consulta, es retornarà un objecte per a cada 

taula amb un id de reserva comú. 
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Imatge 37 Consulta bdd 

Finalment aquestes dades es converteixen en un objecte json i es retornen a l’aplicació client, 

adjuntes al cos de la resposta. En cas d’error en la consulta, aquest s’adjuntarà i es podrà 

gestionar des de l’aplicació client.  

 

POST reserves 

Per desar la informació corresponent a una reserva, s’ha definit un endpoint que s’executa quan 

el verb http POST arriba al servidor. Al cos d’aquesta request arriba un objecte amb els camps 

que l’usuari ha introduït a l’aplicació mòbil. L’estructura d’aquest objecte és la següent: 

 

 

Imatge 38 Objecte JSON Body POST reserve 

 

Aquest endpoint de la api executa dos mètodes consecutius de forma asíncrona per a fer els 

inserts corresponents a la base de dades. 

1. En una primera crida, en cas de que no existeixi, s’introdueix a la taula client un nou 

registre. Es selecciona l’hora d’entrada i el servei a partir del torn indicat als paràmetres 

rebuts. Amb les id d’aquests registres i la informació rebuda a la request es crea una 

nova reserva, fent un insert a la taula reserves. 
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Imatge 39 Consulta Base de dades POST reserva 

 

 

2. Tot seguit s’extreu, de la resposta de la bbdd, l’identificador d’aquesta reserva afegida 

i es procedeix a inserir el registre corresponent a la taula d’adjudicacions.  

S’hauran d’afegir tants registres com taules hi ha adjudicades a la reserva. Mitjançant 

un loop es concatenen aquests valors a la query i finalment s’executa.  

 

 
 

 

Imatge 40 Insert Adjudicacions 
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DEL reserves/:id 

Per eliminar una reserva de la base de dades es fa servir el verb http delete. Aquesta crida conté 

un paràmetre corresponent al identificador de la reserva que s’utilitza per a identificar el registre 

de la base de dades a eliminar. 

Mitjançant una query a la bbdd s’eliminaran aquells registres de les taules adjudicacions i 

reserves que coincideixen amb el paràmetre.  

 

 

Imatge 41 Delete reserva 

 

GET disponibilitat/:dia 

Aquest endpoint s’ha desenvolupat a la API però no s’ha pogut implementar a l’aplicació client 

en el marc d’aquest treball. 

Consisteix en una funció que retorna la disponibilitat del restaurant en un dia concret, el 

objecte retornat es el següent: 

 

Imatge 42 Objecte JSON GET disponibilitat 

 

El funcionament d’aquest mètode és el següent: 

1. Primer de tot es genera un array de tots els dies del mateix mes que la data que arriba 

com a paràmetre. Aquest s’inicialitza amb la informació mostrada en el gràfic anterior. 

Fent servir la llibreria moment s’obtenen el primer i l’últim dia del mes. Després es 

conten els dies d’aquell mes i s’afegeixen al array totes les dates format YYYY-MM-DD 
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Imatge 43 Funció getDies() 

 

 

2. Després es fa una consulta a la base de dades perquè retorni totes les reserves entre 

l’inici i el final del mes: 

 

 

Imatge 44 Funció getReservasPeriode 
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Imatge 45 Objecte JSON getReservasPeriode() 

 

 

3. Tot seguit s’obtenen les taules físiques del restaurant i es crea un array amb  

aquestes: 

 

Imatge 46 Objecte JSON llista taules 

 

4. Finalment una funció itera l’objecte de dies i afegeix a cada camp les reserves 

obtingudes de la api corresponents al període indicat: 

 

 

Imatge 47 Funció getReservasPerDies() 
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Aquest endpoint s’ha implementat per tal d’establir limitacions durant el procés d’afegir una 

reserva a l’aplicació client. Amb l’array que retorna la api, l’aplicació client pot bloquejar els 

dies al calendari on no hi ha disponibilitat així com marcar-los al calendari per evitar que 

l’usuari passi a l’adjudicació de taules en una data on no hi ha taules disponibles.  

 

 

Imatge 48 Mostra de la disponibilitat al calendari 
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Entorn de producció 

A la fase final del projecte s’ha procedit a passar tot el sistema a un entorn de producció real. 

Per permetre que els usuaris finals executin l’aplicació des de un dispositiu mòbil, cal generar 

una apk i pujar tant la base de dades com el servidor a la xarxa.  

Per a dur a terme aquest procés s’ha realitzat primer una petita recerca per a determinar quins 

proveïdors de serveis cloud  s’ajusten a les necessitats del projecte i permeten realitzar un 

desplegament del sistema de forma senzilla i eficaç. 

 

Desplegament de la base de dades 

La base de dades s’ha desplegat a l’entorn de porducció d’Azure. Aquest, és una col·lecció de 

serveis informàtics integrats al núvol desenvolupat per Microsoft. Tots els seus serveis disposen 

d’una molt bona documentació que ens ha servit de guia per a realitzar aquest procés de forma 

molt eficient.  

Per a la base de dades s’ha fet servir el servei Azure Database for mySQL, un servei de gestió per 

a executar, gestionar i escalar bases de dades mySQL. 

Ens permet emmagatzemar la base de dades als seus servidors i exposar-la a la xarxa, fent-la 

accessible a partir d’una direcció web. Gràcies a l’eina feta servir durant el desenvolupament, 

mySQL Worckbech, s’ha pogut accedir fàcilment al servidor de forma remota i importar la base 

de dades ja existent de l’entorn de desenvolupament.  

Per tal d’eliminar les restriccions d’adreces ip que imposa Azure, hem establert una excepció 

que permet l’accés des de tot el rang d’adreces de la xarxa  (0.0.0.0 a 255.255.255.255), 

d’aquesta forma permetrem que el servidor de la API, que fa servir adreces dinàmiques, pugui 

establir connexió amb la base de dades.  

 

Desplegament la API 

Per a pujar al servidor l’aplicació node.js que gestiona la API, s’ha triat el proveïdor Heroku. 

Aquest proveïdor ens permet pujar fàcilment un projecte de node.js mitjançant la seva aplicació 

CLI. 

Gràcies a aquesta eina s’ha desplegat l’aplicació, i les seves dependències especificades al fitxer 

Package.json. Primer de tot s’ha creat un git remot de l’aplicació associat amb el nostre 

repositori local i simplement executant una comanda push s’ha pujat l’aplicació al servidor.  

Mitjançant l’accés als logs de la aplicació i fent servir el mateix cli s’ha pogut detectar un 

problema sorgit arrel de executar l’aplicació en un entorn real i connectar-s’hi des de varis clients 

simultàniament.  
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Connection-pool 

Al desplegar l’aplicació ha aparegut un error fatal que provoca que el servidor quedi bloquejat. 

Aquest error, ECNORESET, apareix quan es realitza un tall de connexió entre la base de dades i 

el servidor: En un principi l’aplicació de node utilitzava una única connexió amb la base de dades 

i eventualment quan es trobava amb moltes crides seguides sorgia aquest conflicte i el servidor 

quedava bloquejat.  

Aquest error s’ha solucionat implementant el mòdul conection-pool de la llibreria mysql per 

node.js que hem fet servir.   

El concepte connection pool16, consisteix en mantenir en cache múltiples connexions simultanies 

amb la base de dades. D’aquesta forma, cada vegada que un usuari realitza una crida i es crea 

una nova connexió, aquesta es mantindrà en cache perquè les següents crides puguin aprofitar-

la. Si es connecten varis usuaris, aquests poden aprofita connexions simultànies, i reduir així els 

temps d’espera i els errors sorgits de fer servir una única connexió. 

Per a crear el pool de connexions s’ha substituït el mètode create conexion per el mètode 

createPool. 

 

 

Imatge 49 Create Conection Pool 

 

Per cada query que es fa a la base de dades, s’ha d’executar la comanda getConnection i una 

vegada finalitzada connection.release. Aquest mètode tornara la connexió al pool per a que 

pugui ser reutilitzada. El codi següent exemplifica de forma senzilla aquesta implementació. 

 

                                                             
16 Connection pooling (Wikipedia) 
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Imatge 50 Exemple utilització getConnection() 

 

Build i distribució de l’apk 

Per a fer la build de la primera versió de l’apk, s’ha signat mitjançant una keystore. Aquesta clau 

conté informació sobre l’autoria i procedència de l’app i s’utilitza per a poder-la pujar als serveis 

de google i identificar-nos com a desenvolupadors.  

S’han actualitzat els permisos de l’aplicació per tal de que pugui accedir a internet i connectar-

se amb el servidor.  

Finalment s’ha executat la comanda de flutter build apk i s’ha generat l’arxiu final de l’aplicació 

mòbil. Per tal de poder distribuir-la amb els membres del jurat fàcilment, s’ha fet servir l’eina 

inclosa a Firebase, App Distribution.  

App Distribution permet distribuir l’aplicació a verificadors de forma senzilla, mitjançant una 

invitació o un enllaç personalitzat. D’aquesta forma es poden fer arribar les últimes versions de 

l’aplicació als verificadors i juntament amb l’eina Crashlitics, analitzar els errors fatals que 

experimentin aquests primers usuaris.  
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8 Conclusions i treballs futurs 

En aquest últim apartat, es plantejaran les conclusions finals del projecte. S’analitzaran els 

objectius complerts, els obstacles que s’han presentat i les solucions aplicades. També 

s’analitzarà el futur del sistema desenvolupat i les seves possibles ampliacions. Finalment 

s’expressarà una petita conclusió personal.  

 

Objectius assolits 

Objectius plantejats al inici del projecte, s’han assolit amb satisfacció gairebé en la seva totalitat:  

 S’ha realitzat una iteració complerta que ha permès desenvolupar el cos principal de 

l’aplicació i el seu disseny generant un MVP que aporta un valor al usuari final i esta llest 

per començar a fer-lo servir i testejar-lo en un entorn real.  

 

 S’ha desenvolupat el back-end de l’aplicació, seguint criteris d’escalabilitat, que 

permetran afegir funcionalitats a l’app mòbil, fent-la usable a diferents entorns 

organitzatius i adaptant-se a les peculiaritats de cada restaurant.   

 

 Durant el procés de desenvolupament, s’han fet servir tecnologies actuals com flutter, 

mySQL i node.js per a construir un sistema funcional que permet emmagatzemar totes 

les dades de l’aplicació al núvol i les fa accessibles a múltiples aplicacions client. 

 

 El disseny i definició del producte, s’han validat amb un client final que ens ha obert les 

portes a realitzar la indagació organitzativa corresponent.  D’aquesta forma s’ha pogut 

treballar en tot moment tenint una idea clara del funcionament d’un restaurant i de les 

necessitats específiques d’aquest client.   

 

 El procés de disseny ha donat com a fruit la creació d’una marca, amb una identitat 

visual i uns valors ferms que serviran com a base per a seguir completant-la i adaptar-la 

a nous reptes de futur. 

 

 Gràcies a l’aplicació de metodologies de seguiment i planificació del projecte, ha estat 

possible detectar desviacions respecte a la planificació inicial. Aquestes desviacions 

s’han analitzat i han permès reconduir el projecte i refer la planificació per tal de complir 

amb els terminis establerts.  
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Obstacles 

Durant el desenvolupament del projecte s’han trobat certs obstacles que han modificat la 

planificació inicial del projecte i l’han induït a adaptar-se seguint les solucions trobades: 

 

Iteracions de definició i disseny 

Durant aquesta etapa del projecte, inicialment plantejada com a una única iteració s’han produït 

desviacions temporals degudes a una complexitat inicial que no estava prevista. En un principi, 

es preveia centrar els esforços principals del projecte en el desenvolupament de l’aplicació, però 

a mida ha anat avançant la definició del producte, ha sorgit la necessitat de realitzar una 

indagació més complerta. S’han realitzat reunions amb el client per tal de adaptar les 

funcionalitats a les peculiaritat dels seus processos de gestió i s’han realitzat correccions 

respecte a les solucions proposades. 

La definició complerta mitjançant metodologies de disseny centrat en l’usuari, han comportat 

generar una documentació exhaustiva que ha permès concebre un producte molt complert i 

amb garanties d’èxit, però ha introduït desviacions temporals que no estaven previstes.  

 

Tecnologies emprades 

Durant tot el procés de desenvolupament s’han presentat dificultats relacionades amb la falta 

d’experiència de les tecnologies que s’han emprat. Aquestes dificultats han portat a realitzar un 

aprenentatge autònom i una formació paral·lela al desenvolupament del projecte. Mitjançant 

aquest aprenentatge i el suport en línia d’aquests llenguatges s’han creat solucions que han 

permès que el projecte es desenvolupi amb èxit. Tot i així el codi obtingut i l’organització interna 

d’aquest requerirà d’un refractor general per tal de seguir amb el desenvolupament amb una 

base sòlida. 

 

Patrons de disseny de software i sistemes 

La manca d’experiència en treballar amb projectes complexos que requereixin d’un bon disseny 

intern del codi i una comunicació amb sistemes externs, ens ha portat a indagar en aquest camp 

fins ara desconegut. La gestió de l’estat de l’aplicació, de les dades a la base de dades i la 

configuració de la API han suposat un repte important que ha obert la porta a un grau de 

exigència elevat.  

Aquesta gestió dels diversos components que formen una aplicació complerta s’ha assolit amb 

èxit. Gràcies a softwares com postman y el gestor de bbdd mySql Workbech s’ha establert un 

entorn de desenvolupament que ha facilitat aquest aprenentatge i han simulat un entorn real, 

oferint feedback directe de les accions i els problemes de cada element del sistema. 
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Deployment del sistema 

Per a migrar l’aplicació de l’API a la xarxa, inicialment s’ha intentat fer-ho al mateix servei que la 

base de dades, Azure. Aquest procés però després de repetits intents i cerca de errors no s’ha 

pogut dur a terme. Com a alternativa s’ha emprat Heroku i s’ha desplegat l’aplicació amb èxit i 

connectat, tant amb la base de dades com amb el client.  

 

Funcionalitats pendents 

Com a conseqüència dels obstacles trobats i descrits en aquest apartat, s’ha limitat la 

funcionalitat de l’aplicació client per tal de poder complir amb els terminis establerts.  Dues de 

les funcionalitats que es volien programar a l’aplicació client: l’operació d’editar reserva i 

canviar-la d’estat, han quedat excloses.  

Durant el procés de definició, es va identificar la complexitat d’implementar un procediment per 

a editar una reserva existent i s’hi van dedicar esforços per a dissenyar-la de la millor manera 

possible. Aquesta solució però, ha implicat una complexitat afegida que finalment no s’ha 

programat. Tampoc s’ha implementat la funcionalitat per a canviar l’estat d’una reserva que tot 

i que resulta una complexitat més reduïda s’ha vist afectada per a la reestructuració temporal 

del projecte.   
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Futur de l’aplicació  

Per tal de continuar el desenvolupament de l’aplicació i obrir la porta a que pugui esdevenir un 

gestor de reserves obert al públic general, caldrà realitzar una sèrie de millores.  

Aquestes, responen sobretot a una necessitat de personalització que permeti adaptar-la altres 

restaurants així com millorar l’experiència d’usuari existent.  

Funcionalitats 

Les futures funcionalitats que s’han considerat importants per aportar un valor afegit al projecte 

en un futur són les següents: 

 Apartat de configuració del restaurant:  per a poder variar el nombre de taules i la seva 

capacitat, els serveis que ofereix i el nombre de torns d’aquests.  

L’estructura de la base de dades existent està pensada per a poder modificar aquests 

camps, però en aquesta primera versió de l’app han estat definits manualment. 

 

 Recordatoris: Implementar un sistema per enviar recordatoris als clients de forma 

automàtica via sms.  

 

 Panell d’estadístiques: Permetre als propietaris consultar paràmetres estadístics sobre 

l’ocupació del restaurant per a poder fer previsions futures.  

 

 Drag and drop de reserves: Per reorganitzar les reserves d’un torn concret, 

implementar un sistema que permeti moure reserves de taula des de la vista principal.  

 

Sistema  

Per a actualitzar el sistema i permetre l’existència de varis usuaris amb restaurants diferents, 

s’ha de modificar la API per a admetre crides de diferents restaurants i dirigir les consultes a la 

base de dades a les taules corresponents.  

A més convindria implementar un sistema de autentificació de les crides http per tal de verificar 

als usuaris que accedeixen a la informació. De forma senzilla es pot aprofitar l’eina de Firebase 

Auth per a generar JWT des de l’aplicació mòbil i verificar-los des de un middleware de la API 

que analitzi totes les crides entrants.   

 

  



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

113 
 

Conclusions personals 

Durant la tota la durada d’aquest treball, s’ha experimentat en primera persona tot el procés 

complert que suposa la creació d’una aplicació mòbil, des de la seva concepció fins a la 

construcció final. En tot aquest temps s’ha fet un recorregut complert per a totes i cadascuna 

de les etapes i s’ha pres consciencia de la vital importància de cadascuna d’elles. 

Gràcies a aquest procés, s’ha adquirit una visió global i un esperit crític que han reforçat la 

formació adquirida i han posat en valor tota la feina feta durant aquests anys de formació.  

S’ha aprofitat l’oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el grau, 

sovint temari de cursos anteriors que ha calgut repassar. D’aquesta forma s’ha reforçat el 

coneixement existent i s’ha aprofundit en aquells camps que eren de més interès.  

A títol personal s’ha decidit anar un pas més enllà i treballar amb tecnologies noves, adquirir 

nous coneixement de forma autònoma i posar-los en pràctica. S’ha potenciat aquesta capacitat 

d’aprenentatge autònom , i posat en valor la base de coneixement actual,  que ha permès trobar 

els recursos i les eines per a aconseguir els objectius platejats.  

En un principi, es volia emmarcar aquest treball dins de l’àmbit de la programació. En poc temps, 

als inicis del projecte, va quedar clar que no tenia sentit arribar ràpid a la fase de 

desenvolupament, sense haver desenvolupat la idea correctament i haver realitzat tasques de 

disseny i experiència d’usuari pròpies d’aquest procés.  

Ara vist amb perspectiva, es posa en valor precisament aquest aprenentatge transversal. No 

s’han pogut realitzar les hores de programació previstes ni desenvolupar un producte molt 

complex, però s’han assentat unes bases molt sòlides per tal de seguir desenvolupant-lo. 

Personalment, penso que el projecte ha complert amb les expectatives inicials. L’aplicació 

resultant, aporta una solució satisfactòria per al problema plantejat i suposarà una millora 

interna per al client. A més, tota la feina realitzada, els problemes trobats i els nous 

coneixements adquirits m’han donat motivació per a seguir desenvolupant aquesta aplicació i 

potser en un futur no molt llunya fer-la accessible per a més restaurants. 

   

  



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

114 
 

9 Bibliografia 

- A Short Introduction to the Scrum Methodology (Jim Medlock). 

www.medium.org. Consultat. 10 Març, 2020  

- Is this a prototype or an MVP? (George Krasadakis). www.medium.org. 

Consultat. 5 Març, 2020  

- Mobile App Development Processa t Rosberry. (Sacha Lopatyuk). 

www.medium.org. Consultat. 7 Març, 2020  

- Creating Perfect User Flows (Marek Bowers). www.medium.org. Consultat. 9 

Març, 2018  

- Radiografía del comensal catalán en la era digital 2018. OpenTable. 

- Informe del consumo alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 

- Documentació Material Design. (Google). 

www.material.io/collections/introduction-to-material-design. Consultat. 05 

Maig, 2018  

- Material Design Is Design Science. (Dan Hollick). www.medium.org. Consultat. 1 

Maig, 2020  

- Thincking like an app designer. (Millon Estrade). www.medium.org. Consultat. 7 

Abril, 2020  

- Representional State Transfer. (Wikipedia). 

www.en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer. Consultat. 10 

Maig, 2020  

- What is NPM. (W3 Schools). www.w3schools.com/whatis/whatis_npm.asp. 

Consultat. 10 Maig, 2020  

- Apunts Node. (Scott Moss). https://fem-node-api.netlify.app/. Consultat. 12 

Maig, 2020  

- Documentació Flutter(Google). www.flutter.dev. Consultat. 2 Maig, 2020  

- Documentació Firebase(Google) https://firebase.google.com/docs. Consultat. 2 

Maig, 2020  

- Documentació Azure(Azure). https://docs.microsoft.com/en-us/azure/mysql/. 

Consultat. 2 Maig, 2020  

- Documentació Heroku(Heroku). 

https://devcenter.heroku.com/categories/nodejs-support Consultat. 2 Maig, 

2020  

 

  

https://fem-node-api.netlify.app/
https://firebase.google.com/docs
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/mysql/
https://devcenter.heroku.com/categories/nodejs-support


Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

115 
 

10Annexos 

Enquesta d’elaboració pròpia 

El objectiu principal d’aquesta enquesta ha estat indagar en el context actual de la gestió de 

les reserves per tal de poder establir un marc teòric per a encabir el projecte. L’enquesta s’ha 

enviat a 50 restaurants, tos ells de municipis turístics, i ha estat resposta per 28. 

Per tal de corroborar la nostra percepció de l’estat actual s’han realitzat preguntes 

relacionades amb les estimacions que s’havien fet. 

La mostra d’aquests restaurants no és representativa del conjunt de negocis de la restauració. 

Es centra en una tipologia concreta de restaurant: Restaurants petits i familiars on es fa un 

tipus de cuina gastronòmica amb un preu mitja-alt.  

 

 

 



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

116 
 

 

 

 



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

117 
 

 

 

 

 



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

118 
 

 

 

 

 

  



Tomàs Morató Pérez-Porro 
Disseny, definició i desenvolupament d’una App de gestió 

119 
 

 

 

CAPTURES ANÀLISI DE MERCAT 

Tot seguit es troben les imatges extretes de l’anàlisi de les aplicacions web analitzades.   

Reservio 
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El Tenedor 
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Creació de reserva 

 

 


