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RESUM 

 
El següent treball explica el procés des dels inicis fins a la finalització del treball d’una 

aplicació mòbil i web emprant la metodologia i filosofia Lean Startup (LS). Concretant, la tasca 
consisteix en el desenvolupament d’un servei destinat a la millora de la condició tant física com 
alimentaria. Els usuaris podran configurar, afegir i dur un seguiment de les rutines de gimnàs que 
duguin a terme, realitzar entrenaments, seguir i realitzar dietes, consultar informació nutricional 
d’aliments, etc. No obstant, engloba una part social, podent tenir el nostre llistat d’amics i realitzar 
reptes de qualsevol tipus per a fi de promocionar la cooperativitat i competició entre els usuaris. 
Al igual, els usuaris podran fer un seguiment de tota la seva activitat realitzada gràcies a un ampli 
mòdul d’estadístiques vàries. Al emprar tecnologies modernes, els usuaris podran emprar 
l’aplicació tant en dispositiu mòbil com pàgina web, fora necessitat de descarregar-la. Tot això 
s’explicarà des del punt de vista tant tecnològic com comercial, analitzant la competència, el 
nostre mercat i les possibilitats que té l’aplicació de tenir èxit en el món laboral. L’objectiu apart 
que té aquest TFG és establir l’inici del futur d’aquesta aplicació, que és la creació d’una xarxa 
social destinada a l’alimentació i gimnàs.  
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1.  Introducció 
 

El treball tractat s’engloba com a mòdul dintre d’un projecte per una Startup nascuda al 2017 

anomenada Tourinia. Dita empresa té com a objectiu convertir-se en un ‘Customer Channel’ entre 

el turista i el receptor, on el receptor esdevé qualsevol tipus d’usuari que pugui oferir serveis als 

turistes durant la seva estada.  

No obstant, aquest projecte afecta a una part la qual volem que no tan sols sigui accessible 

per turistes, sinó per qualsevol tipus d’usuari. El treball en qüestió consisteix en un mòdul 

aplicatiu d’alimentació i gimnàs, on qualsevol persona pot convertir-se en el rol que més li 

convingui, sigui un generador de dietes i rutines, o bé  un seguidor d’aquestes. L’aplicació pretén 

dur un control i seguiment de la nostra activitat realitzada i de les dietes que consumim.  

Específicament, l’objectiu d’aquest TFG és la realització d’una aplicació híbrida (tant web 

com mòbil) destinada a aquelles persones que vulguin millorar la seva condició física i situació 

nutricional. Tecnològicament, l’objectiu és aplicar tecnologies actuals i d’exponencial ús al mercat 

laboral per així adquirir-ne els coneixements i les bones pràctiques. No obstant, també s’analitzen 

aspectes empresarials i  de màrqueting, ja que aquest projecte serà tractat des del punt de vista 

d’una organització StartUp, assolint pràctiques i coneixements que seguiran i evolucionaran en el 

futur una vegada finalitzat l’etapa del TFG.  

1.1 Situació actual i motivació personal 

 

Com a usuari freqüent de gimnàs i usuari interessat en el món saludable, sempre he estat 

interessat en poder aproximar a la gent a aquests àmbits. No obstant, moltes vegades veig a 

persones que no assoleixen els seus objectius, o es rendeixen fàcilment, tirant la tovallola ja que 

no veuen els resultats esperats. Al gimnàs, conec una gran quantitat de gent, i parlant amb ella, 

veig que empren aplicacions mòbils que ofereixen un conjunt de rutines per a seguir i així tenir 

un patró d’exercicis. No obstant, penso que tals aplicacions queden ‘curtes’. Quan dic que queden 

curtes, em refereixo a què no compleixen el meu objectiu esmentat abans, no aproximen ni 

motiven a l’usuari a ficar-se a aquest món de manera correcte.  

 Les aplicacions emprades els hi proporcionen un conjunt limitat de dietes o de rutines. 

S’han d’adaptar al que hi ha. Són sistemes informatius als quals l’usuari no pot interactuar. Seguint 

aquesta premissa, em va venir la idea de fer un sistema on l’usuari sigui el protagonista, i no el 

sistema, sempre agafant els aspectes positius dels sistemes emprats.  

Així doncs, el meu objectiu ha estat la realització d’ una aplicació mòbil que pugui adaptar-

se a qualsevol tipus d’usuari, el qual pot realitzar qualsevol tipus de rol. El que pretenc dir, és que 

amb l’aplicatiu l’usuari podrà tant obtenir dietes i rutines a seguir del sistema (el que fan les altres 

aplicacions) però també podrà realitzar les seves pròpies rutines i dietes i compartir-les amb 

altres persones, opinant, explicant per quins casos en concret seria una bona elecció, la dificultat 

de seguiment que pugui tenir el compliment d’aquesta, els dies totals, etc. Emplenar una sèrie 

d’informació efectiva per a què persones que estiguin entrant a aquest saludable món puguin 

seguir els passos de persones que han aconseguit uns resultats efectius.  

 

Per acompanyar a aquest plantejament, vaig pensar que a l’usuari l’has d’engrescar, li has de 

poder donar un ‘feedback’ el qual faci que segueixi emprant l’aplicatiu, el comparteixi amb altres  
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usuaris, i fins i tot, competeixi amb ells. Per això, vaig voler introduir un altre mòdul totalment  

distint, però efectiu a l’aplicació. Aquest mòdul consisteix en la realització de reptes, un terme que 

agrada molt dintre de l’àmbit esportiu. Així, els usuaris podran competir entre ells i realitzar 

exercici de manera conjunta,  

 

Aquesta idea va ser plantejada a l’empresa, i el resultat va ser positiu, ja que es va decidir 

apostar per aquest projecte, on l’encarregat d’analitzar-lo i executar-lo seria jo. Es va veure la 

possibilitat d’un principi incloure aquesta aplicació com un mòdul apart on els hotels que 

tinguessin gimnàs i entrenador personal poguessin emprar-ho, millorar la qualitat d’un servei on 

molts de pics passa desapercebut. No obstant, la idea principal és de què no només els turistes 

puguin emprar-ho, sinó qualsevol persona, pivotant així a un projecte independent, però sempre 

disponible per adaptar-se a qualsevol mòdul.  

1.2 Estructura del projecte 

 

L’estructura que seguirà el document és la següent: 

 

1. Model de negoci: Necessitat d’establir el nostre model de negoci, analitzant la 

competència i el nostre mercat de valor.  

2. Anàlisi i context tecnològic: Establir quina filosofia i metodologia s’emprarà. Anàlisi i 

comparativa de les tecnologies candidates amb explicació de l’elecció. Explicació de les 

llibreries apart emprades.  

3. Desenvolupament de l’aplicació: Explicació detallada dels distints mòduls del producte, 

explicant-los de manera detalla cada un de manera separada.  

4. Treball futur: A partir del projecte realitzat, quins camins se’ns presenten per afrontar 

el futur de la millor manera possible.  

5. Conclusions: Cloenda del projecte explicant els resultats obtinguts de cada secció, 

resumint-les i aportant l’opinió personal.  

6. Referències: Llistat de totes les consultes realitzades durant l’elaboració del projecte.  
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2. Model de Negoci 

 

Apart de donar una solució purament tecnològica, s’ha cregut convenient fer un estudi de mercat 

del que ara mateix s’està oferint i veure com un sistema com el nostre podria convertir-se 

viablament econòmic des del punt de vista del mercat. Per tant, és el moment per donar pas a 

l’anàlisi del producte presentat des del punt de vista empresarial; definir amb claredat què 

oferirem al mercat, com ho farem, a qui anirà destinat, com ho vendrem, i de quina manera es 

podran aconseguir ingressos. Per tant, dintre d’aquest apartat definirem el nostre model de 

negoci, detallant el nostre estudi de mercat i analitzant les diferències entre els principals 

competidors.  

 

“Un model de negoci descriu la lògica de com una organització crea, entrega, i captura valor” [1]  

 

Un model de negoci pot ser descrit a través de nou blocs que mostren la lògica de com una 

empresa pretén obtenir ingressos. Els nou blocs cobreixen les quatre àrees principals d’un negoci: 

1. Clients. 

2. Oferta. 

3. Infraestructura. 

4. Viabilitat financera. 

 

El model de negoci és com el plànol per una estratègia a implementar a través de les estructures 

de la organització, els seus processos i sistemes.[2]  

 

S’ofereix una plantilla que resumeix, en una quadrícula, les nou àrees que engloben el model de 

negoci. Aquest model és l’anomenat model Canvas, i serà el que seguirem per a la realització del 

nostre model de negoci.  

 

 

  

http://www.convergenciamultimedial.com/landau/documentos/bibliografia-2016/osterwalder.pdf
http://www.convergenciamultimedial.com/landau/documentos/bibliografia-2016/osterwalder.pdf
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2. MODEL DE NEGOCI  

2.1 Anàlisi Canvas 

   

Associats Clau 
 
 
 

- Gimnasos 
 
- Nutricionistes 
 
- Empreses de 
publicitat. 
 
- Dietistes. 
 
- Consultes. 
 
- Entrenadors 
personals. 
 
- Inversionistes. 

Activitats 
Clau 

 
- Facilitat 
immediata de la 
gestió de la 
informació. 
 
- Sistema de 
producció 
gratuït. 
 
- Sistema 
d'emmagatzema
tge gratuït. 

Proposta de 
valor 

 
- Transmetre 

coneixements de 

gimnàs com les 

rutines. 

 

- Transmetre 

coneixements 

d’alimentació con 

les dietes. 

 

- Realització d’un 

seguiment del 

nostre dia a dia. 

 

- Compartir els 

nostres 

coneixements 

amb els altres. 

 

- Competir i 

treballar junts 

complint reptes. 

Relació amb els 
clients 

 
- Autoservei.  
 
- Els clients s’ajuden 
entre ells 

Segments de 
Mercat 

 
Gimnàs 
 
- Iniciats al món del 

gimnàs 

- Jugadors d'esports 

- Entrenadors 

- Monitors 

- Atletes 

- Oficinistes 

- Culturistes 

- Grup d’amics 

- Professors 

- Gent de la tercera edat 

- Turistes 

- Influencers 

 

Nutrició 

 

- Cuiners 

- Fisioterapeutes 

- Dietistes 

- Nutricionistes 

- Metges 

- Rehabilitació 

Recursos 
Clau 

 
-Tecnologia de 
caràcter gratuït 
 
-Termini de 
temps de 3,4 
mesos. 

Canals 
 

 
 
 
 

 Aplicació 
multiplataforma 

 

Estructura de Costos 
 

- Escalabilitat a partir d’un gran nombre d’usuaris. 

 

- Contractació comercials. 

 

- Anuncis i espais publicitaris. 

Fonts d’ingrés  
 
- Publicitat. 

 

- Sistema Premium. 

 

- Acords amb entitats com gimnasos, 

nutricionistes,dietistes, etc... 
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2.2 Explicació punt per punt de l’anàlisi Canvas  

2.2 Explicació punt per punt de l’anàlisi Canvas.  

 

 

1. Segments de Mercat 

 

Aquest bloc engloba a qui va destinat el servei ofert, quines persones potencials seran 

consumidors de l’aplicació. Com hem vist, l’abast és molt variat, ja que englobem rols tant 

esportius com saludables, fent referència al món professional i no professional. Tant joves com 

persones de la tercera edat podran emprar-ho. A l’anterior esquema hem volgut distribuir els 

diferents rols dintre del mòdul en el qual creiem que encaixaran millor.  

 

2. Proposta de Valor 

 

La proposta de valor és el motiu pel qual els clients seleccionaran el nostre servei en 

comptes del de la competència: què ens fa diferents. La nostra gran diferència entre la 

competència és la interacció que té l’usuari amb el sistema, podent formar part d’ell, tant 

adquirint coneixements, com transmetent-los. Apart, poden tenir un control diari sobre les seves 

accions per a, posteriorment mostrar-les a professionals com fisioterapeutes, nutricionistes o 

entrenadors, i millorar, així, la seva condició física. Tot el sistema està pensat per a què sigui 

gratuït.  

 

3. Canals 

 

Com feim arribar el nostre servei a l’usuari? Quina és la millor manera per a la seva 

comoditat i facilitat?  La nostra resposta és un sistema multiplataforma on l’usuari pugui accedir 

en qualsevol moment al servei, bé estigui al gimnàs, a la consulta, com a casa seva. Per tant, 

s’aposta per un canal directe que pugui acoplar-se tant a aplicació mòbil, com aplicació web.  

 

4. Relació amb els clients 

 

El servei que volem oferir disposa d’autoservei. Per tant, no mantindrem relacions 

directes amb el client. Proveirem tots els mitjans necessaris per a què clients s’ajudin entre ells.  

 

 

5. Fonts d’ingrés 

 

Primerament, volem oferir un servei completament gratuït per als clients. Per tant, no 

passa per ells la nostra font d’ingrés. No obstant, els necessitam a ells per a poder generar ingrés. 

Volem obtenir ingressos a partir de publicitat dintre de l’aplicació i oferir la possibilitat - a llarg 

termini -  d’una secció de pagament, amb avantatges extres per als clients, i l’acord amb comerços 

que estiguin interessats amb un ús personal i adaptat del servei. Exemples d’aquests podrien ser 

nutricionistes, fisioterapeutes, gimnasos, etc. 
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2. MODEL DE NEGOCI  

 

 

6. Recursos Clau 

 

Els nostres recursos per a poder triomfar amb el servei que es vol oferir són recursos 

tecnològics. Necessitem de tecnologia puntera i d’un abast gratuït per al desenvolupament del 

projecte. A curt termini, no es necessiten recursos financers, degut a què, com prèviament s’ha 

dit, els nostres recursos clau han de tenir la característica de ser gratuïts. El mateix passa amb els 

recursos humans; al ser aquest un projecte de final de grau, tot el projecte està orientat per a què 

la realització la dugui una sola persona. No obstant, en un futur sí que podrien dependre de 

recursos humans com a comercials, advocats i persones del món del màrqueting.  

 

7. Activitats clau 

 

Com hem anat dient prèviament, les nostres activitats clau consisteixen en realitzar un 

sistema que funcioni en temps real, en el qual no només puguem obtenir uns coneixements, sinó 

que també podrem transmetre’ls. Tot això és possible gràcies a l’emmagatzematge de la 

informació al Cloud. La nostra activitat clau és poder realitzar aquestes accions transmetent un 

alt nivell de simplicitat, facilitat, usabilitat i accessibilitat per a l’usuari en el moment d’emprar el 

servei.  

 

8. Societats Clau 

 

Aquest apartat té molta relació amb l’apartat de font d’ingressos. Això és degut a què si 

som capaços de poder arribar a acords amb empreses com les esmentades, el nostre producte 

podrà arribar a un major nombre de persones, derivant d’això un increment en els ingressos.  

 

9. Estructura de Costos 

 

Arribam al darrer punt. Dintre de la fase inicial aquest aspecte no ens originarà molts 

obstacles, ja que la idea és realitzar tot el projecte amb cost zero. No obstant, en un futur, sí que 

s’han de tenir presents, estudiant les tarifes en quant a escalabilitat i a capacitat multimèdia al 

servidor, així com la contractació de personal per vendre el producte i la realització de publicitat, 

tant amb el servei d’’Influencers’ a les xarxes socials com a la televisió.  
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2.3 Anàlisi Competència 

2.3 Anàlisi Competència  

 

Una vegada realitzat i assimilat l’estudi Canvas sobre el model de negoci, també és 

imprescindible veure on estem posicionats dins del mercat laboral; veure quines diferències 

tenim respecte a altres empreses que ofereixen un sistema similar al nostre. És important ser 

concisos i analitzar de la manera més objectiva possible. Per això, primerament hem realitzar un 

estudi de la competència, i anar esbrinant quines companyies són les més semblant a nosaltres. 

Per a la recerca, hem visitat distints blogs i xarxes socials (Facebook, Instagram), així com les 

aplicacions més emprades tant a l’AppleStore com al PlayStore. S’han seleccionat les aplicacions 

de caràcter gratuït ( encara que sigui una part) i amb més valoració, i, òbviament, que tinguin 

relació amb el nostre producte. Així doncs, el llistat conformant és el següent:  

 

1. GYM Generation Fitness. 

2. Gym App 

3. MenHealth App Gym 

 

Per a fer l’anàlisi d’aquestes aplicacions i la nostra, farem ús d’un altre mètode molt útil; el 

sistema DAFO.  

 

 Un dels aspectes fonamentals de la planificació estratègica el constitueix l’anàlisi 

situacional, també conegut com l’anàlisi DAFO, el qual possibilita la recopilació i ús de dades que 

permeten conèixer el perfil de l’operació d’una empresa en un moment donat, i a partir d’això 

establir un diagnòstic objectiu per al disseny i implantació d’estratègies amb tendències de 

millora cap a l’organització. [3] 

 

L’acrònim DAFO correspon a : 

 

- Debilitats : Aquells factors interns de l’empresa que suposen un inconvenient. 

- Amenaces: Aspectes negatius de l’entorn que poden suposar un problema per a 

l’empresa. 

- Fortaleses: Elements positius de l’empresa que suposen un avantatge competitiu. 

- Oportunitats: Aspectes favorables de l’entorn exterior que poden afectar positivament a 

l’empresa.  

 

 Tot seguit s’exposaran tres matrius DAFO analitzant les aplicacions esmentades 

prèviament, i una final comentant el nostre servei ofert.   

 

 

  

https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf
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2. MODEL DE NEGOCI  

2.4 Anàlisi DAFO sobre nosaltres i la competència 

 

GymApp 
 

Fortaleses 
 

- Emmagatzematge 
multimèdia (20 fotos). 
 
- Creació de rutines. 
 
- Gran varietat d’exercicis. 
 
- Bon sistema de caché.  

Debilitats 
 

- Usabilitat molt baixa. 
 
- Un únic idioma 
 
- No hi ha informació 
nutricional 
 
- Poques opcions 
disponibles mode gratis. 
 
- No hi ha opció a reptes. 

Oportunitats 
 

- Creació tema dieta. 
 
- Creació reptes 
 
- Donar uns dies gratis la 
versió premium.  
 
- Descomptes per versió  
premium. 
 
-Gent cada vegada més 
interessada en salut 

Amenaces 
 

- Pèrdua d’usuaris. 
 
- Poca captació d’usuaris. 
 
- Abandonament d’ús degut 
a la mala usabilitat 
 
- Altres aplicacions similars 
més útils. 
 
- Curva d’aprenentatge molt 
alta. 

 

 
 
 
 

GYM Generation Fitness. 

 

Fortaleses 
 

 - Bona interfície d’usuari. 
 
- Seguiment de rutines i 
reptes. 
 
-Informació nutricional 
d’aliments. 
 
- Ampli ventall d’exercicis. 
 
-Càlcul d’informació 
saludable (IMC, etc…) 

Debilitats 
 

- No permet la creació de 
reptes ni dietes. 
 
- No té gràfics 
 
- Molta publicitat 
 
- Versió de pagament 

 
 

Oportunitats 
 

- Millora creació rutina. 
 
- Creació reptes 
 
- Creació Sistema multi-
usuari.  
 
-.Base sòlida per a millora 
de prestacions 
 
- Gent cada vegada més 
interessada en salut 
 
- Capacitat econòmica 

 
 

Amenaces 
 

- No disponible iOS 
 
- Poca interpretació de 
resultats 
 
- Altres aplicacions similars 
amb més oferta de manera 
gratuïta 
 
- Curva d’aprenentatge alta 
 
- Els usuaris poden 
abandonar l’app per falta de 
motivació 
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2.4 Anàlisi DAFO sobre nosaltres i la competència 

 

Mens Health Fitness Trainer 

 

Fortaleses 
 

- Gran suport econòmic 
 
- Més de 250 exercicis 
registrats 
 
- Més de 50 tipus de rutines. 
 
- Gran quantitat d’articles 
nutricionals 
 
- Agradable interfície 
d’usuari. 
 
-Empresa predominant en el 
món del gimnàs i nutrició. 

Debilitats 
 

- Limitacions versió gratuïta 
 
- No hi ha reptes 
 
- Estadístiques limitades 
 
- No hi ha informació 
nutricional d’aliments. 
 
- No hi ha sistema 
competitiu ni d’amistats. 

 
 
 
 

Oportunitats 
 
- Contínua millora gràcies al 
suport econòmic. 
 
- Grans oportunitats de 
publicitat. 
 
- Implementar millores amb 
relativa rapidesa.  
 
- Mercat a més de 5 països. 
 
-Gent cada vegada més 
interessada en la salut 

Amenaces 
 

- Que pugui sorgir algun 
altre ‘peix gros’ a fer 
competència.. 
 
- Atenció al client 
millorable.  
 
- Quedar desactualitzats en 
comparació amb altres 
aplicacions.  
 
- No oferir sistema de 
feedback amb usuaris limita 
el mercat potencial. 

 

TFG 
 

Fortaleses 
 

- Llistat propi d’exercicis  
 
- Creació de rutines 
 
- Creació de dietes 
 
- Creació de reptes 
 
- Sistema de medalles 
 
- Sistema d’amistats 
 
- Gran biblioteca d’aliments 
 
- Tecnologia puntera 
 
 

Debilitats 
 
- Falta d’experiència en el 
món empresarial. 
 
- Falta d’experiència en el 
món de disseny.  
 
- Pressupost 0 
. 
- Equip mínim 
 
- Pocs contactes  

 

Oportunitats 
 
- Posar en producció el 
sistema a gimnasos i 
consultes. 
 
- Contínua millora de 
l’aplicació a mesura que 
s’adquireixin coneixements. 
 
- Mercat en expansió. 
 
- Feedback constant 
d’usuaris.  
 
- Ser la primera aplicació en 
convertir-se en una xarxa 
social destinada a la nutrició 
i gimnàs 
 
- Obtenir subvencions 
econòmiques al presentar el 
projecte a concursos 
 

Amenaces 
 

-Equip de treball reduït 
 
- Esforços econòmics.  
 
- Coneixements de 
màrqueting i tecnològics.  
 
- Baixa acceptació del 
mercat.  
 
- Estar eclipsat per 
aplicacions de més 
recorregut.  
 

 

 

 

Una vegada analitzada la competència i el nostre perfil, veiem que l’aplicació té els seus 

motius per creure que pot lluitar amb les alternatives presents i pujar esglaons fins a ser una 

opció viable i satisfactòria per als clients. Presenta una sèrie de propostes que la fan distingir de 

les altres, com la generació de contingut i tota la branca social. Fets que poden ser determinants 

per a la seva continuació i clau d’un futur èxit. No obstant, no tot es presenta de manera favorable, 

ja que també sorgeixen entrebancs i barreres a afrontar. Se’ns fa palès que les altres aplicacions 

han estat dissenyades per un equip, encara que la majoria d’elles tenen una interfície d’usuari 

més incompleta que la nostra proposada, fet que es converteix en una oportunitat per a ells i així 

captivar a altres usuaris. Apart, disposen d’un model econòmic major al nostre, en tant que 

gaudeixen d’un capital major al nostre. No obstant, dintre del mercat territorial, les aplicacions 

estudiades no són conegudes, aspecte que pot ser crucial al moment de presentar la present 

proposta a empreses interessades en utilitzar aquest servei. El que està clar és que la oportunitat  
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2. MODEL DE NEGOCI  

 

de negoci hi és una vegada fet el model de negoci i l’estudi de la competència. Hem vist que la 

segmentació ha estat polida i hem trobat un gran ventall de tipus de persones interessades en el 

servei ofert. És així doncs, que s’ha decidit a tirar endavant aquesta idea i a afrontar-lo amb tota 

la il·lusió possible, creant així el primer pas per a la seva construcció.  

 

Gràcies a l’estudi realitzat, podem finalitzar l’apartat del model de negoci, i, gràcies a la 

informació obtinguda, donar pas a la introducció de l’arquitectura adoptada, tractant temes com 

les tecnologies emprades, els requisits generats i les restriccions que se’ns presenten.  
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3. Anàlisi i context tecnològic 

 

 Prèviament del començament d’un projecte de software, és imprescindible demanar-se 

un conjunt de qüestions  per respondre amb màxima precisió.  

 

 Amb el motiu d’afrontar amb solidesa i coherència un projecte software és necessari 

establir prèviament el què és farà, respondre el com es farà, i, finalment, argumentar el perquè 

d’aquesta solució. S’inclouen també tot el conjunt de tecnologies i eines que seran emprades, així 

com la metodologia adoptada. 

 

Primerament, es parlarà sobre la planificació del projecte, exposant una sèrie de requisits 

del sistema.  

Una vegada exposada, passarem a l’apartat dels aspectes tècnics del treball, com l’elecció 

de la tecnologia emprada, analitzant una sèrie de candidates i la plataforma on s’executarà el 

servei. 

Finalment, totes les llibreries utilitzades i  també la tecnologia de suport, com la 

sincronització i emmagatzematge.  

 

3.1 Planificació 

 

Dintre d’aquest apartat s’explicarà el plantejament i planificació del treball. Degut a què va ser 

una proposta personal, la gran part de la planificació va ser trivial de realitzar. En tant que aquest 

projecte forma part de l’empresa, la filosofia seguida segueix el seu mateix patró, emprant una 

metodologia Lean Startup. (LS) 

 

3.1.1 Requisits 

 

En aquest apartat s’exposaran una sèrie de requisits que s’analitzaren una vegada establerts els 

distints mòduls de l’aplicació. Esmentar que són els requisits finals, ja que amb Lean Startup 

aquests van variant i adaptant-se a les necessitats a mesura que es va avançant amb el projecte.  

Tot seguit s’exposen els requisits de cada mòdul, escrits com a accions operatives del sistema:  
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3. ANÀLISI I CONTEXT TECNOLÒGIC  

3.1.1.1 Requisits d’Usuari 

 

Id Mòdul Descripció Importància 

Rq_auth_01 Autenticació L’usuari ha de poder registrar-se.  Alta 

Rq_auth_02 Autenticació  L’usuari ha de poder canviar la 
contrasenya 

Baixa 

Rq_auth_03 Autenticació  L’usuari ha de poder accedir a l’aplicació. 
(Login) 

Alta 

Rq_auth_04 Autenticació L’usuari s’ha de poder donar de baixa Mitjana 

Rq_auth_05 Autenticació L’usuari ha de poder sortir de l’aplicació ( 
Log out) 

Mitjana 

Rq_gim_01 Gimnàs L’usuari ha de poder crear rutines Alta 

Rq_gim_02 Gimnàs L’usuari ha de poder  consultar rutines Alta 

Rq_gim_03 Gimnàs L’usuari ha de poder comentar rutines Mitjana 

Rq_gim_03 Gimnàs L’usuari ha de poder eliminar rutines Baixa 

Rq_gim_04  Gimnàs L’usuari s’ha de poder subscriure a una 
rutina 

Mitjana 

Rq_gim_05 Gimnàs L’usuari ha de poder marcar una rutina 
com a activa 

Alta 

Rq_gim_06 Gimnàs  L’usuari ha de poder filtrar rutines Baixa 

Rq_gim_07 Gimnàs L’usuari ha de poder afegir dies 
d’entrenament de la rutina activa 

Alta 

Rq_gim_08 Gimnàs L’usuari ha de poder afegir dies 
d’entrenament fora tenir rutina activa 

Alta 

Rq_gim_08 Gimnàs L’usuari ha de poder veure la informació 
sobre un exercici en concret 

Mirjana 

Rq_gim_09 Gimnàs L’usuari ha de poder accedir al calendari Mitjana 

Rq_gim_10 Gimnàs L’usuari ha de poder accedir a la pàgina 
d’informació de les zones del cos 

Mitjana 

Rq_nutri_01 Nutrició L’usuari ha de poder crear dietes Alta 

Rq_nutri_02 Nutrició L’usuari ha de poder consultar dietes Alta 

Rq_nutri_03 Nutrició L’usuari ha de poder comentar dietes Mitjana 
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Rq_nutri_04 Nutrició  L’usuari s’ha de poder subscriure a una 
dieta 

Baixa 

Rq_nutri_05 Nutrició L’usuari ha de poder marcar com a activa 
una dieta 

Baixa 

Rq_nutri_06  Nutrició  L’usuari ha de poder filtrar les dietes Alta 

Rq_nutr_07 Nutrició L’usuari ha de poder consultar els aliments Alta 

Rq_nutri_08 Nutrició  L’usuari ha de poder filtrar els aliments Mitjana 

Rq_nutri_09 Nutrició L’usuari ha de poder inserir les seves 
dades per calcular l’IMC i l’IGC 

Alta 

Rq_rept_01 Repte L’usuari ha de poder crear nous reptes Alta 

Rq_rept_02 Repte L’usuari ha de poder cercar tags a la 
creació del repte 

Mitjana 

Rq_rept_03 Repte L’usuari ha de poder veure reptes Alta 

Rq_rept_04 Repte L’usuari ha de poder començar un repte Alta 

Rq_rept_05 Repte L’usuari ha de poder veure el llistat de 
reptes 

Alta 

Rq_rept_06 Repte L’usuari ha de poder filtrar els seus reptes Mitjana 

Rq_rept_07 Repte L’usuari ha de poder convidar amics als 
reptes 

Alta 

Rq_rept_08 Repte L’usuari ha de poder acabar el dia d’un 
repte. 

Alta 

Rq_rept_09 Repte L’usuari no ha de poder continuar el repte 
si hi ha amics pendents que no han fet el 
dia actiu 

Alta 

Rq_stat_01 Estadístiques L’usuari ha de poder consultar les dades 
generals en quan a gimnàs 

Alta 

Rq_stat_02 Estadístiques L’usuari ha de poder consultar les dades 
generals en quan als exercicis 

Alta 

Rq_stat_03 Estadístiques L’usuari ha de poder consultar les dades 
d’un exercici en concret 

Mitjana 

Rq_stat_04 Estadístiques L’usuari ha de poder consultar el seu índex 
de massa muscular 

Alta 

Rq_stat_05 Estadístiques L’usuari ha de poder consultar el seu índex 
de greix corporal 

Alta 

Rq_stat_06 Estadístiques L’usuari ha de poder consultar el seu 
historial de pes 

Alta 
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Rq_stat_07 Estadístiques L’usuari ha de poder consultar la 
informació general dels reptes 

Alta 

Rq_stat_08 Estadístiques L’usuari ha de poder consultar la 
informació general de les medalles 

Alta 

Rq_med_01 Medalles L’usuari ha de poder consultar les 
medalles obtingudes 

Mitjana 

Rq_med_02 Medalles L’usuari ha de poder consultar la totalitat 
de les medalles 

Baixa 

Rq_med_03 Medalles L’usuari ha de poder veure el rànking 
d’usuaris 

Mitjana 

Rq_soc_01 Social L’usuari ha de poder agregar amics Alta 

Rq_soc_02 Social L’usuari ha de poder consultar les 
peticions d’amistat 

Mitjana 

Rq_soc_03 Social L’usuari ha de poder consultar el llistat 
d’amics 

Mitjana 
 

Rq_soc_04 Social L’usuari ha de poder eliminar amics Baixa 

Rq_con_01 Configuració L’usuari ha de poder canviar l’idioma Baixa 

Rq_con_02 Configuració L’usuari ha de poder canviar de nom de 
perfil 

Mitjana 

Rq_con_03 Configuració L’usuari ha de poder canviar l’avatar Mitjana 

Taula 1 : Requsits d’usuari 

3.1.1.2 Requisits de sistema 

  

Id Mòdul Descripció Importància 

req_sis_auth_01 Autenticació El sistema ha de comprovar la unicitat de 
l’usuari al registrar-se, i inserir-lo. 

Alta 

req_sis_auth_02 Autenticació El sistema ha d’integrar-se amb login 
social 

Mitjana 

req_sis_auth_03 Autenticació El sistema ha d’integrar-se amb login 
usuari contrasenya 

Alta 

req_sis_auth_04 Autenticació El sistema ha de canviar l’estat de 
l’usuari quan aquest es doni de baixa 

Baixa 

req_sis_gim_01 Gimnàs El sistema ha de guardar el registre de la 
rutina creada 

Alta 

req_sis_gim_02 Gimnàs El sistema ha de retornar la totalitat de 
les rutines 

Alta 
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req_sis_gim_03 Gimnàs El sistema ha de crear una relació entre 
usuari rutina quan aquest es subscriu o 
la fa activa 

Alta 

req_sis_gim_04 Gimnàs El sistema ha d’afegir una entrada a la 
secció de comentaris de la rutina 

Mitjana 

req_sis_gim_05 Gimnàs El sistema ha de guardar el dia 
d’entrenament a la secció de l’usuari 

Alta 

req_sis_gim_06 Gimnàs El sistema ha de guardar en local els dies 
d’entrenaments no guardats a la base de 
dades 

Mitjana 

req_sis_gim_07 Gimnàs El sistema ha de retornar la totalitat 
d’entrenaments donat un usuari 

Mitjana 

req_sis_nut_01 Nutrició El sistema ha de guardar el registre de la 
dieta creada 

Alta 

req_sis_nut_02 Nutrició El sistema ha de retornar la totalitat de 
dietes 

Alta 

req_sis_nut_03 Nutrició El sistema ha de crear una relació entre 
usuari dieta quan aquest es subscriu o la 
fa activa 

Baixa 

req_sis_nut_04 Nutrició El sistema ha d’afegir una entrada a la 
secció de comentaris de la rutina 

Mitjana 

req_sis_nut_05 Nutrició El sistema ha d’afegir una entrada a la 
secció de comentaris de la dieta 

Mitjana 

req_sis_nut_06 Nutrició El sistema ha de mostrar la informació 
d’una dieta en concret 

Mitjana 

req_sis_rep_01 Repte El sistema ha de crear un nou registre 
quan es crea un nou repte 

Alta 

req_sis_rep_02 Repte El sistema ha de mostrar la totalitat de 
reptes i poder filtrar-los 

Mitjana 

req_sis_rep_03 Repte El sistema ha de crear una nova entrada 
en el moment que es comença un nou 
repte, individual o privat 

Alta 

req_sis_rep_04 Repte El sistema ha de retornar l’historial de 
reptes donat un usuari 

Mitjana 

req_sis_stat_01 Estadístiques El sistema ha de realitzar ha de 
manipular les dades i realitzar els gràfics. 

Alta 

req_sis_stat_02 Estadístiques El sistema ha de mostrar els gràfics un Alta 
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pic tractades les dades 

req_sis_stat_01 Medalles El sistema ha de retornar la totalitat de 
medalles. 

Mitjana 

req_sis_stat_02 Medalles El sistema ha de comprovar si les 
condicions donades satisfan a l’obtenció 
d’una medalla, i en cas afirmatiu, 
assignar-la a l’usuari 

Alta 

req_sis_stat_03 Medalles En cas d’obtenir una medalla, activar un 
sistema d’avís informant a l’usuari 

Mitjana 

req_sis_stat_04 Medalles El sistema ha de retornar el rànking 
d’usuaris en funció a les medalles 

Mitjana 

req_sis_stat_04 Medalles El sistema ha de retornar la informació 
de les medalles obtingudes donat un 
usuari 

Mitjana 

req_sis_soc_01 Social El sistema ha de crear un enllaç temporal 
quan un usuari agrega a un altre. 

Alta 

req_sis_soc_02 Social El sistema ha d’eliminar l’enllaç temporal 
i afegir el registre d’usuari a cada un dels 
agregats, o eliminar l’enllaç temporal en 
cas de declinació 

Alta 

req_sis_soc_03 Social El sistema ha de permetre veure la 
totalitat d’usuaris 

Alta 

req_sis_soc_04 Social El sistema ha de permetre eliminar 
amics, eliminant el vincle entre usuaris. 

Alta 

req_sis_soc_05 Social El sistema ha d’avisar a l’usuari en cas de 
què tengui una petició d’amistat 

Alta 

req_sis_con_01 Configuració El sistema ha de permetre canviar la 
configuració de l’usuari 

Alta 

Taula 2 : Requsits de sistema 
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3.1.1.3 Requisits No Funcionals 

 

3.1.1.3 Requisits No funcionals  

Id Categoria Descripció Importància 

req_nf_01 Plataforma L’aplicació ha de poder-se executar a 
qualsevol plataforma. 

Alta 

req_nf_02 Privacitat L’aplicació no ha de guardar dades 
personals a l’aplicació 

Alta 

req_nf_03 Funcionament L’aplicació ha de funcionar tant via 
wifi com via dades 

Alta 

req_nf_04 Funcionament L’aplicació ha d’adaptar-se al 
dispositiu actiu 

Mitjana 

req_nf_05 Funcionament Els id’s guardats seran claus Hash 
úniques proporcionades pel 
backend. 

Alta 

Taula 3 : Requsits de sistema 

 

3.1.2 Restriccions 

 

Les restriccions més representatives del projecte les podem trobar dintre de l’apartat de gestió 

de contingut. Com s’explicarà més envant, es fa un ús de tercers en quan a l’elecció del gestor de 

base de dades i serveis, per tant, les restriccions que trobem són les següents: 

 

1. Els usuaris poden tenir tan sols una imatge de manera activa. Només es podrà tenir una 

imatge de perfil. Si aquesta vol ser canviada, serà substituïda, perdent el contingut de 

l’anterior. 

2. Els usuaris no podran afegir multimèdia en quan a aliments i exercicis. Això és degut a les 

limitacions fora preu que ofereix el sistema. 

3. El sistema no podrà obtenir informació confidencial dels usuaris. La única informació que 

poden emmagatzemar serà:  

a. El correu electrònic. 

b. El nom de perfil. 

c. Informació proveïda a partir d’accés de les xarxes socials (Facebook i Google). 

 

En el tema tècnic, no trobem restriccions d’ús per utilitzar llibreries, sempre i quan estiguin 

disponibles amb la tecnologia emprada i siguin d’ús gratuït.  
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3. ANÀLISI I CONTEXT TECNOLÒGIC  

3.2 Flux de treball 

 

Seguint la filosofia de l’empresa i els seus patrons de treball, el procés del producte quedarà 

dividit en les següents pautes:  

 

1. Estudi de mercat i viabilitat, analitzant els principals possibles consumidors i èxit del 

producte, així com la competència i les seves característiques. Aquest punt s’ha tractat 

dintre de l’apartat 2: Model de negoci.  

2. Prototipat en paper de la primera idea realitzada. No s’entrarà en detall en totes les 

pantalles, i es reutilitzaran pantalles comunes encara que tinguin funcionalitats 

distintes.  

3. Començar amb el desenvolupament de codi, paral·lelament amb el de la base de dades, 

així com la seva integració, a partir d’un conjunt de tasques assignades a cada Sprint.  

 

El procés seguit per a la realització del projecte ha estat emprant una metodologia àgil, 

concretament el mètode Scrum. Els sprints han estat d’una setmana, incloent els caps de 

setmana, i el seguiment de les tasques de cada sprint s’han realitzat a partir del sistema Kanban.  

 

Degut a què el projecte tant sols és d’una persona, distintes etapes que formen el mètode 

han estat suprimides, així com distints rols. Per tant, s’ha seguit la idea de la metodologia àgil 

Scrum, encara que no s’han complert totes les pautes que aquest determina.  

 

A l’annexe núm. 1 es troben disponibles tots els sprints realitzats durant aquest projecte. 

 

 Tot seguit es mostrarà el que va ser el primer prototipat sobre l’aplicatiu, referenciant 

les pàgines principals, així com alguna en concret. No hi són totes, ja que el que es pretenia era la 

creació de l’estructura general.  

 
Figura 1: Home Page 

 
Figura 2: Menú Mòdul 

 
Figura 3: Llistat  
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3.2 Flux de treball  

 

 
Figura 4: Taula exercici 

 
Figura 5: Enregistrar dia exercici 

 
Figura 6: Estadístiques 

 

 Aquestes engloben l’apartat de la pàgina principal (veure Figura 1) , el llistat d’elements 

(veure Figuras 3), així com les estadístiques que trobarem (veure Figura 6), inserir un dia 

d’entrenament (veure Figura 5), i un exercici en concret (veure Figura 4). L’estructura que 

seguiran les altres pàgines serà la mateixa. Passem ara a la secció de les tecnologies, analitzant 

primer quines són les que considerem candidates.  

3.3 Tecnologies candidates 

 

Entram ara a l’apartat sobre l’elecció tecnològica adoptada per a la realització del projecte. 

El procés d’explicació serà el que segueix: primerament es farà un anàlisis sobre les variants 

disponibles, analitzant-les recíprocament, i en darrer terme s’explicarà el perquè de l’elecció de 

la guanyadora. Finalment, s’exposaran un conjunt de gràfics a mode d’explicació de l’arquitectura 

que segueixen les tecnologies seleccionades i com es relacionen entre elles. 

 

La idea per dissenyar aquest producte és seguir algun patró de disseny composat d’una 

tecnologia que es comuniqui amb l’usuari, podent així realitzar totes les funcions disponibles; fent 

referència a l’apartat del ‘Front-End’. I una tecnologia que s’encarregui de la lògica 

d’emmagatzematge, el control d’usuaris i de funcionalitats; fent referència al ‘Back-end’.  

 

Per tant, com a primer pas, decidirem quina tecnologia de Front serà la seleccionada per al 

desenvolupament del producte, i, seguidament, passarem a l’elecció del Back.  

3.3.1 Front-End: Quina és la millor opció?  

 

Amb el motiu de respondre a tal interrogant, hem de demanar-nos una sèrie de preguntes, 

les quals tindran respostes molt vàries i diferents, i encara que totes elles siguin vàlides, algunes 

tenen més transcendència que altres. Així doncs, el procés serà el d’estudiar des de defora cap a 

dins, intentant aproximar-nos al màxim per explicar amb arguments justificats l’elecció presa.  

 

1. Quin és el millor sistema per a que el projecte pugui tenir major viabilitat d'ús? 

 

A l’apartat anterior -  el model de negoci -  hem arribat a la conclusió de què els usuaris 

voldran poder enregistrar les seves marques en el moment seguit d’haver fet els exercicis o 

l’entrenament. No obstant, altres aspectes de l’aplicació no tenen perquè realitzar-se al moment,  
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3. ANÀLISI I CONTEXT TECNOLÒGIC  

 

com les consultes d’exercicis, aliments, etc. Així doncs, és necessària fer una comparativa entre 

les dues variants possibles, la qual podem veure a la taula núm. 4:  

 

1. Aplicació Mòbil 

2. Pàgina Web 

Poc favorable Millorable Favorable 

   

 

Apartat/Aspecte Aplicació 
Mòbil 

Pàgina Web 

Consultar en qualsevol moment qualsevol apartat   

Visualització d’apartats multimèdia amb bona qualitat.   

Integració xarxes socials   

Interacció entre amics    

Actualització de rutines, entrenaments, reptes, etc. a qualsevol 
lloc 

  

Comoditat en la creació de rutines, reptes i dietes   

   Taula 4: Comparativa entre Aplicació Mòbil i Web 

  

Elecció presa: Aplicació Mòbil 

 

Com hem vist a la taula 4, tant una opció com l’altra ofereixen interessants respostes. No 

obstant, el resultat elegit ha estat el d’aplicació mòbil degut a l’avantatge de poder registrar els 

resultats obtinguts després d’haver completat un repte, un dia d’entrenament, etc. Pel que fa a 

l’aspecte de la visualització multimèdia, no vol dir que amb una aplicació de mòbil no es pugui 

veure de manera correcta o agradable, sinó que sempre és preferible poder visualitzar-ho amb 

un tamany major i de més qualitat com és el cas d’un monitor, i d’igual manera succeeix amb les 

estadístiques.  

 

Una vegada presa aquesta decisió, se’ns presenta una altre elecció a discutir; quin sistema 

és el més apropiat per al desenvolupament del sistema? Ja que hem decidit una aplicació mòbil, 

l’opció apropiada és analitzar quines propostes trobem al mercat i realitzar el mateix 

procediment que s’ha seguit per a la primera elecció.  
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3.3.1Front-End: Quina és la millor elecció?  

 

2. Aplicació Mòbil: Sistema natiu o sistema híbrid? 

 

Abans de fer una comparativa entre aquests dos sistemes, anem a exposar una explicació de 

cada una. 

  

Sistemes natius són aquells sistemes propis d’un sistema operatiu. Actualment existeixen 

una sèrie de sistemes operatius mòbils, entre els més coneguts trobem  Android, iOS, Windows 

Phone o BlackBerry.  Per altra banda, trobem els sistemes híbrids, sistemes que estan orientats al 

món web, emprant tecnologies com Javascript,  però que s’adapten a dispositius mòbils, fent així 

una unió entre sistemes operatius i podent-se executar a qualsevol d’ells fora necessitat de crear 

diferents versions.  

 

El millor que podem fer és tornar a fer una comparativa entre aquests dos sistemes, la qual la 

trobarem a la següent taula núm. 5: 

 

Poc favorable Millorable Favorable 

   

 

Apartat/Aspecte Sistema Natiu Sistema Híbrid 

Experiència prèvia programant aplicacions mòbils   

Integració amb backend   

Ús de plug-ins natius amb eficiència   

Funcionen a qualsevol plataforma   

Facilitat de disseny i aprenentatge   

Documentació accessible i fòrums   

Taula 5: Comparativa Sistemes 

 

 

Elecció presa: Sistema híbrid 

 

 A partir de la comparativa realitzada a la taula núm. 5, hem decidit realitzar l’aplicació 

fent ús d’un sistema híbrid. Els motius són varis. A nivell personal, tant en motivació com 

experiència, un sistema híbrid es presenta com una proposta més interessant. Una limitació molt 

gran dels sistemes natius és la restricció de plataforma que presenten, ja que no poden ser 

executats a cap altre entorn que no sigui el seu propi. Això constreny en gran part la segmentació 

realitzada al punt de l’estudi de negoci, ja que no arribarem a tots els usuaris desitjats. No obstant, 

és rellevant apuntar que els aspectes natius no es poden resoldre amb la mateixa perfecció amb 

un sistema híbrid. El cas és que l’aplicació no farà ús de cap plugin natiu el qual no existeixi amb  
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3. ANÀLISI I CONTEXT TECNOLÒGIC  

 

javascript, per tant, és una preocupació la qual no té importància en la decisió. Un altre apartat és 

el disseny. Dissenyar una aplicació amb plataforma nativa no té les mateixes facilitats que fer-ho 

amb una plataforma híbrida, que té el suport dels productes web, el quals destaquen pel seu 

disseny modernista i actual, amb una quantitat de llibreries gratuïtes que milloren la usabilitat i 

l’experiència de l’usuari.  

 

 Anem avançant en el tema de l’elecció de la tecnologia, i ens trobem en la darrera elecció 

abans de trobar una guanyadora. Hem decidit, per ara, que realitzarem una aplicació mòbil en 

sistema híbrid. Ara falta seleccionar quina tecnologia és la més adequada per a la resolució del 

sistema. Les grans propostes que presenta el mercat en quant a sistemes híbrids són les següents: 

ReactJS, Vue i Ionic. La gran característica que uneix aquestes quatre tecnologies és l’ús de 

plataformes web amb llenguatges de programació com Typescript i Javascript. Així doncs, anem 

a realitzar la darrera comparativa, la qual està present a la taula núm. 6.  

Poc favorable Millorable Favorable 

   

 

 

Apartat/Aspecte ReactJS Ionic 3  Vue.js 

Experiència prèvia programant amb la 
tecnologia 

   

Servei gratuït    

Progressive Web App (PWA)    

Tecnologia de l’empresa    

Testing    

Corba d’aprenentatge    

Programació orientada a objectes    

Suport i fòrums    

Separació de pàgines    

Motivació personal    

Taula 6: Selecció Framework 

 

Elecció presa: Ionic 3 
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3.3.1Front-End: Quina és la millor elecció?  

 

Una vegada completada la comparativa, veiem que l’elecció queda entre Vue.js i Ionic 3. 

No obstant, accions de pes com la motivació personal, l’eina de treball aplicada a l’empresa i 

l’experiència pròpia fan decantar la bàscula cap a Ionic 3. Un punt molt important que no havia 

aparegut fins ara ha estat el terme de Progresive Web App (PWA). Aquest terme esdevindrà una 

revolució en el món tecnològic, ja que permetrà que qualsevol aplicació pugui executar-se fora 

necessitat de descarregar-se, aplicant diferents tipus de vista i conservant la gran majoria 

d’avantatges de les aplicacions mòbils. De fet, aquest apartat fa que ens hàgim de replantejar la 

primera elecció presa. Si fem memòria, havíem de triar entre una aplicació mòbil o una aplicació 

web, i, degut a les característiques del projecte, l’elecció presa havia estat l’aplicació mòbil. Ara, 

amb la PWA podem canviar d’opinió i unificar les dues opcions, obtenint així els avantatges de 

cada apartat.  

 

D’aquesta manera, l’elecció presa queda com a:  

 

“Un sistema tant de plataforma mòbil com plataforma web, que es pot executar a qualsevol 

dispositiu mòbil fora necessitat d’instal·lació. Benvingut siguis, Ionic 3.” 

 

3.3.2 Back-End: Quina tecnologia s’adapta millor a Ionic 3? 

 

 Una vegada presa la decisió de realitzar el projecte emprant Ionic, cal ara esbrinar quines 

tecnologies disponibles són les que ofereixen una major compatibilitat i facilitat d’ús.  

A la carrera hem obtingut coneixements amb bases de dades relacionals, com MySQL. No obstant, 

explorant el mercat, i amb els coneixements apresos durant el període de pràctiques - així com al 

treball actual - apareixen noves alternatives no relacionals a investigar. Seguint el mateix patró 

que s’ha realitzat en l’elecció del front, farem una comparativa per elegir quin sistema emprar.  

 

Les opcions candidates són les següents:  

- Relacionals: 

- MySQL amb Backend PHP i Apache com a servidor. 

- No Relacionals: 

- Firebase amb Node.js com a servidor. 

- MongoDB amb Node.js com a servidor. 
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3. ANÀLISI I CONTEXT TECNOLÒGIC  

 

A la següent taula núm. 7 fem la comparativa entre les tecnologies esmentades: 

 

Poc favorable Millorable Favorable 

   

 

 

Apartat/Aspecte MySQL Firebase MongoDB 

Actualització de dades en temps real    

Servei gratuït    

Integració amb Ionic    

Proporcionen una API fent de Backend    

Corba d’aprenentatge    

Experiència personal    

Documentació online i suport amb Ionic    

Taula 7: Comparativa Backend 

 

Elecció presa : Firebase 

 

Cal dir que l’elecció de Firebase amb Ionic 3 és una selecció que està molt emprada en el mercat 

laboral. S’ha trobat molta documentació i material de suport, com tutorials o exemples, que 

faciliten la corba d’aprenentatge. Apart, és una motivació personal poder adquirir els 

coneixements suficients sobre Firebase, en tant que és una tecnologia impulsada per Google que 

ofereix unes característiques que no concedeixen les altres opcions.  

Un altre motiu que ha fet que l’elecció final sigui aquesta, és la seva arquitectura de dos 

nivells, on l’usuari és qui manipula les dades de manera directa, fet que estalvia temps i l’usuari 

pot enfocar-se en les funcionalitats de l’aplicació. 

 

3.4 Tecnologia seleccionada 

 

Ara que ja tenim les tecnologies elegides, explicarem les seves característiques principals, i com 

es relacionen entre elles. Per a explicitar l’arquitectura formada, es preferible primer explicar les 

tecnologies de manera individual, ja que compleixen conceptes específics que ajuden a entendre-

la. 
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3.4 Tecnologia seleccionada  

 

Així doncs, començarem explicant què és Firebase. 

3.4.1 Què és Firebase? 

Per entendre la composició d’aquesta tecnologia, necessitem explicar què és un BaaS (Backend as 

a Service). L’empresa Sensiple ho defineix com :  

 

“Cloud Mobile Backend as a Service (CMBaaS),  és una extensió a BaaS i MBaaS. Proporciona als 

desenvolupadors d'aplicacions web i mòbil una manera de connectar les seves aplicacions per donar suport 

a l'emmagatzematge i el processament del núvol mentre es conserven funcions habituals, com ara les 

notificacions push d'administració d'usuaris, la integració de xarxes socials i altres funcions que els usuaris 

mòbils exigeixen per a les seves aplicacions.” [4] 

 

Firebase és una plataforma formada en el 2011, posteriorment adquirida per Google en el 2014.  

Permet crear i desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils d’alta qualitat i d’una forma molt 

ràpida, senzilla i fàcil. El seu objectiu és facilitar la gestió de l’app, l’augment de la base d’usuaris 

i la monetització.[5]  

 

Què ens proporciona a nosaltres Firebase?  

 

 Base de dades en temps real, on tots els canvis s’actualitzen de manera automàtica 

fora la necessitat d’actualitzar la pàgina. 

 Autenticació d’usuaris a partir de xarxes socials, usuari contrasenya … més tot el seu 

control sense la necessitat de que nosaltres programem les funcionalitats.  

 És multiplataforma, sense diferències entre plataformes, complint a la perfecció un 

dels motius principals que volem oferir al nostre servei.  

 És gratuït 

 I el motiu més important: ens proporciona tota una infraestructura completa, on 

nosaltres tant sols ens hem de preocupar d’integrar-mos amb ella.  

 

De tots els serveis que ofereix Firebase, el que emprarem nosaltres serà el Cloud Firestore. 

  

Cloud Firestore és una base de dades NoSQL flexible, escalable i al cloud a fi d’emmagatzemar i 

sincronitzar dades per a la programació tant al client com al servidor.   
 

Per part del client, hem dit que la tecnologia emprada és Ionic.  

3.4.2 I Ionic? 

 Lluny queden els temps on les pàgines web eren programades únicament amb arxius 

.html, .javascript i .css. Actualment hem anat adquirint coneixements i evolucionant fins arribar 

als frameworks. Un framework és un entorn de treball estandarditzat de bones pràctiques, 

criteris i accions que faciliten el flux de treball ajudant a evitar problemes i a compondre una 

estructura unificada i coherent, facilitant el procés de realització.  

 

Llavors, si agafem la referència del blog oficial d’Ionic podem definir-ho com a:  

https://www.sensiple.com/sites/default/files/Broucherspdf/Cloud%20Mobile%20Back-End%20Services.pdf
https://www.iebschool.com/blog/firebase-que-es-para-que-sirve-la-plataforma-desarroladores-google-seo-sem/
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3. ANÀLISI I CONTEXT TECNOLÒGIC  

 

“Ionic Framework és un SDK de codi obert que permet als desenvolupadors crear aplicacions 

mòbils rendibles i d'alta qualitat utilitzant tecnologies web conegudes (HTML, CSS i JavaScript). 

Es centra principalment en l'aspecte o la interacció de la interfície d'usuari d'una aplicació. Això 

significa que no és un reemplaçament per a Còrdova ni JavaScript. En canvi, s'adapta bé a aquests 

projectes, per tal de simplificar una gran part del procés de desenvolupament de l'aplicació: el 

front-end.” [6] 

 

Programació a partir de components 

 

 La gran base d’Ionic és la seva arquitectura montada a partir de components. Podríem 

definir un component com a una partícula atòmica independent, que té la seva lògica i  pot 

acoplar-se a qualsevol entorn independentment dels funcionaments externs. Per tant, un 

component permet la reutilització. 

 

Anem a explicar, de manera superficial, l’estructura que segueix Ionic internament 

  

 Seccions principals: 

1. App: Conté tots els fitxers necessaris per arrencar l'aplicació i l'estructura 

principal en què es generarà l'aplicació. 

2. Pages: Trobem aquí totes les pàgines d'aplicacions html, js i sass / css (plantilles, 

components i estils). 

3. Theme: Dintre d’aquesta carpeta podem trobar tots els aspectes relacionats amb 

l’estil general de l’aplicació, bé sigui a partir de sass o a partir de css. 

  

 Seccions secundàries:  

1. Services: models i serveis per accedir a les dades remotes (API), etc.. 

2. Assets: Dintre d’aquesta carpeta s’hi trobaran les Figuras, dades d'exemple de 

Json i qualsevol altre actiu que es necessiti a l'aplicació. 

 

A la següent Figura núm. 7 hi ha representada l’arquitectura que englobaria el nucli del 

funcionament d’Ionic. 

 

 
Figura 7: Arquitectura Ionic 

https://ionicframework.com/docs/intro/concepts/
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3.4.2 I Ionic?  

 

 

Com veim a la Figura núm. 7, hi trobem referenciats els principals aspectes de la seva 

arquitectura. Per una part, trobem el Module, que representa el controlador, on allà es poden 

crear funcions, tractaments de dades, validació de formularis, etc. Per una altra part, veim el 

component, aspecte ja explicat prèviament que es comunica amb el template a partir de 

referències de dades. Dins del template va representada tota la vista. Finalment, l’arxiu .css, que 

fa  referència al mòdul en concret.  

Apareixen altres conceptes com el servei, el qual té la funcionalitat de rebre i transmetre 

dades a partir de peticions, siguin a l’API, a mocks, etc. I les directives, que englobaria el conjunt 

de metadades necessàries per executar les diferents llibreries que pugui haver-hi actives.  

3.5 Connexió Ionic-Firebase 

 

 Una vegada explicats els dos pilars tecnològics del projecte, podem donar pas a 

l’arquitectura formada per aquests dos.  

 

Com hem dit a les característiques -  exposades a l’apartat sobre el  Firebase - aquest actua com 

a BaaS. Per tant, l’arquitectura resultant és una ‘Arquitectura Sense servidor’ 

Què és una arquitectura sense servidor?  

 

Google ho defineix com un nou paradigma informàtic que abstreu per complet la 

complexitat que sol anar associada amb l’administració de servidors per a backends de 

dispositius mòbils i d’APIS, tasques de tractaments de dades, bases de dades i molt més. El servei 

és gratuït fins a un cert punt - fins 2.5 Gb de dades emmagatzemades -, aspecte que afectarà a 

l’arquitectura final proposada.  

 

 En la següent Figura - núm.8 - s’exposen tres models d’arquitectura: el model 

estandarditzat de client-servidor, el model estandarditzat d’arquitectura sense servidor i el 

model proposat per aquest treball.  
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3. ANÀLISI I CONTEXT TECNOLÒGIC  

 

 
Figura 8. Arquitectures Firebase [7] 

 

El nostre model ideal d’arquitectura seria el d’enmig, ja que les possibilitats que ofereixen 

les Google Cloud Functions són àmplies, però no s’ofereixen amb totalitat a l’opció gratuïta. Pel 

que el nostre model s'assimila en major terme al darrer; en el que seria el propi dispositiu mòbil 

el qui realitza els tractaments de dades, i la informació s’enviaria de manera directe a la base de 

dades. No obstant, algunes funcions sí que podran ser utilitzades, com és el cas del login social o 

enviar notificacions. 

 

Llavors, seguint l’explicació donada, l’arquitectura resultant seria la corresponent a la Figura 

núm. 9:  

 

  

https://medium.com/@vpramod1/a-react-native-authentication-boilerplate-to-get-you-started-on-your-consumer-app-using-expo-d2f4849e3214
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3. 5 Connexió Inoic-Firebase 

 

 

 
Figura 9. Arquitectura sense servidor proposada 

 

 

 No obstant, per a què el funcionament entre Ionic i Firebase sigui exitós, és necessari 

l’utilització d’una llibreria que connecti ambdues tecnologies. Estem parlant d’AngularFire.  

 

AngularFire és la llibreria oficial d’Angular per a enllaçar amb Firebase. La combinació d’Angular 

i Firebase proveeix un enllaç de dades entre tres vies: el nostre HTML, el nostre JS i la base de 

dades Firebase. [8] 

 

 Finalitzat l’apartat de l’arquitectura - i  abans de passar a l’apartat del desenvolupament 

del projecte -  anomenarem el conjunt de llibreries utilitzades, tot aportant una breu explicació 

de cada una; i ja en més detall, si és cal, en el moment d’explicar quan intervé.  

  

https://github.com/angular/angularfire2
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3.6 Llibreries i tecnologies utilitzades 

 

Tot seguit s’exposaran el conjunt de tecnologies emprades apart de les ja mencionades 

Firebase, Ionic 3 i AngularFire. 

 

 

Animate.css 

 

Llibreria que facilita en grans dimensions els efectes d’animació als elements a partir de css. Sense 

haver d’implementar classes externes, Animate.css ens ofereix un ampli repertori d’animacions 

preparades per executar.  

Aquesta llibreria ha estat emprada per tot el projecte, on totes les animacions han estat 

obtingudes i realitzades d’aquí. [9] 

 

JQuery 

 

JQuery és una biblioteca de JavaScript ràpida, petita i rica en característiques. Fa coses més 

senzilles com el ‘binding’ i la manipulació de documents HTML, el maneig d’events, l'animació i 

l'Ajax amb una API fàcil d'utilitzar que funciona en multitud de navegadors.  

En el nostre cas, JQuery ha estat utilitzat per afegir modificacions a animacions 

d’elements. Concretament, modificacions de retràs del temps d’aplicació dels estils als elements, 

creant un efecte de transició entre ells. [10] 

 

ion2-calendar 

 

Llibreria que proporciona un calendari amb múltiples funcionalitats i vistes, 

imprescindible i molt útil ja que Ionic no té cap component a l’estil d’un calendari. S’ha emprat 

dintre de l’apartat d’entrenaments realitzats. [11] 

 

 

 

ngx-chips 

 

ngX-chips és una llibreria d’Angular que serveix per millorar el disseny i la comprensió de 

l’usuari al moment d’emprar tags/categories. Nosaltres l’hem emprat per a la creació de reptes, 

ja que els tags són una part essencials d’ells. [12] 

 

 

  

https://github.com/daneden/animate.css/
https://jquery.com/
https://github.com/HsuanXyz/ion2-calendar
https://github.com/Gbuomprisco/ngx-chips
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3.6 Llibreries i tecnologies utilitzades  

 

Chartjs  

 

Famosa llibreria de javascript per a la realització de gràfics utilitzant la tecnologia canvas, 

pròpia d’html5. Tots els gràfics realitzats a l’apartat d’estadístiques han estat realitzats a partir 

d’aquesta llibreria. L’avantatge que tenen és la manipulació en temps real de les dades generades, 

podent eliminar o consultar valors concrets del gràfic, fora nosaltres haver de fer la lògica per a 

tal. [13] 

 

Gitlab 

 

 Repositori online on depositam tot el procés de treball. Al només fer feina una persona, 

serveix més com a còpia de seguretat i seguiment que no de treball multiusuari. 

[14] 

 

Cordova 

 

 Framework que combina a la perfecció amb Ionic, oferint una connexió entre tots els 

plugins natius del mòbil, com la càmara, notificacions en local, empremta digital, geolocalització, 

etc. [15] 

 

 

Visual Code 

 

 Editor de codi amb gran suport a partir d’extensions i plugins a llenguatges de 

programació com JavaScript. Incorpora una integració amb Gitlab facilitant tot el procés de 

sincronització i pujada de documents. És l’editor de codi recomana’t per frameworks com Ionic, 

React o Vue. [16] 

 

 

3.7 Conclusions 

 

Finalitzem l’apartat de l’arquitectura, havent definit els requisits, les llibreries emprades 

i l’elecció de la tecnologia a emprar. A més, hem realitzat  un conjunt de comparatives amb  

profunditat. També hem arribat a la conclusió que emprarem un sistema d’arquitectura sense 

servidor, on Firebase actuarà com a BaaS, encara que nosaltres no farem utilitat de gran part de 

les ‘functions’ que ofereix degut al seu cost monetari. No obstant, ens servirà per tota l’estructura 

de la base de dades, el login i control d’usuaris; donant la responsabilitat de les funcions al front-

end, on la tecnologia assignada ha estat el framework Ionic. S’ha decidit emprar Ionic degut a la 

motivació personal que presenta, així com als avantatges demostrats a les comparatives, ja que el 

producte final podrà ser executat tant a sistemes operatius Android, com iOS com a Windows 

Phone, així com via web fora necessitat d’instal·lació de cap aplicatiu, aprofitant el nou concepte 

de PWA.  

 

http://www.chartjs.org/docs/latest/
https://about.gitlab.com/
https://cordova.apache.org/
https://code.visualstudio.com/
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3. ANÀLISI I CONTEXT TECNOLÒGIC  

 

Seguidament entrarem a tractar el procés de construcció de l’aplicació. On explicarem 

detalladament la totalitat dels mòduls que l’engloben, el seu funcionament, característiques i com 

es relacionen entre ells.   
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4. Desenvolupament de l’aplicació 

 

En el present apartat, s’explicarà el funcionament i la composició de l’aplicatiu realitzat, 

comentant les característiques principals de cada mòdul, les relacions entre ells, i, si en algun 

d’ells s’hi ha realitzat alguna funcionalitat molt concreta o de suficient importància per comentar-

ho, s’exposarà el seu procés en detall.  

 

El guió a seguir durant aquest apartat serà el següent:  

 

1. Estructura Mòduls. 

2. Connexió Firebase Ionic. 

3. Estructura Firebase. 

4. Home Page i sistema d’autenticació 

5. Apartat de gimnàs. 

6. Apartat de nutrició. 

7. Apartat de temàtica social.  

8. Apartat de reptes. 

9. Apartat d’estadístiques. 

10. Apartat de medalles. 

4.1 Estructura Mòduls 

 

Per a que l’aplicatiu sigui usable i presenti una navegació fàcil, s’ha pensat fer una 

estructura de ‘Dos Clicks’. Com bé diu el nom, la idea és que es pugui arribar a qualsevol 

funcionalitat amb un total de dues pàgines de transició. En la següent Figura núm. 10, hi ha 

exposada una representació de tots els mòduls existents i quina relació tenen entre ells.  
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Figura Núm. 10. Composició mòduls  

 

 

Tal com es pot apreciar a l’anterior figura núm. 10, els mòduls tenen relació un amb els 

altres. Els mòduls de gimnàs i nutrició són els que més ítems tenen, encara que entre ells no 

existeix una relació directe. Això és degut a que funcionen com a mòduls totalment independents. 

A l’apartat de gimnàs, l’usuari pot crear i veure rutines, així com apuntar els dies d’entrenaments 

fets, consultar dies a partir del calendari i veure el llistat d’exercicis. A les dietes passa el mateix, 

té les seves funcionalitats, i només és amb els comentaris que els usuaris poden introduir a les 

dietes/rutines on es produeix una unió amb el tema social. El següent apartat que veiem és el de 

reptes, i  aquest està connectat amb gimnàs i nutrició degut a què els reptes plantejats poden 

formar part de qualsevol àmbit. També guarda relació amb el mòdul social ja que els reptes 

podran fer-se amb amics, i l’usuari activador del repte podrà convidar a les amistats desitjades, 

fent ús del mòdul. Ja que estem parlant d’amistats, anem a entrar-hi  en detall. Els usuaris podran 

agregar i eliminar usuaris, així com veure si tenen alguna petició pendent o el llistat d’amics. 

Ens queden dos mòduls a detallar, les estadístiques i les medalles. Les estadístiques 

recullen dades de tots els mòduls de l’aplicació, mostrant resultats interessants sobre cada 

aspecte de cada mòdul. Finalment, trobem el mòdul de medalles, que, si ens hi fixem, està dibuixat 

a un nivell superior. Això significa que cada mòdul té a la seva presència el mòdul de medalles, ja 

que aquestes només poden ser obtingudes realitzant segons quines accions depenent del mòdul 

al que es trobin. No obstant, també té el seu apartat, podent realitzar funcions com veure 

l’historial de medalles, les medalles totals del sistema, i el rànking d’usuaris actual.  
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4.1 Estructura Mòduls  

 

Tot seguit s’exposarà una Figura de l’estructura de la pàgina principal, com també una 

Figura de l’estructura de carpetes que podem veure al nostre editor de codi.  

 

 

 

 
Figura 11. Estructura Visual Code 

 

 

 
Figura 12. HomePage.html 

 

 

 

 

4.2 Connexió Firebase Ionic 

 

Com hem dit prèviament, la connexió entre Ionic i Firebase es realitza a partir d’una llibreria 

auxiliar anomenada AngularFire. Seguidament, mostrarem els passos necessaris que hem 

realitzat per a la configuració.  

 

Cream el projecte al web de Firebase, i proposem fer un projecte web (ens dóna a triar entre 

Android, iOS i web). Llavors, rebem la configuració específica per fer l’enllaç i la preparació.  

 

Una vegada tenim la configuració preparada del Firebase, necessitam instal·lar la tecnologia dins 

de l’Ionic. NodeJS és l’entorn en el qual Ionic basa tot el seu sistema, per tant, totes les 

instal·lacions de llibreries externes poden ser realitzades a partir de Node Package Manager 

(NPM).  

NPM és l’administrador de paquets i dependències de Node. Amb el seu propi CLI ( command 

line) Ionic realitza totes les instal·lacions d’aquests. Tot seguit posarem un exemple de com 

s’instal·la un paquet, donant per resolt l’explicació d’instal·lació amb NPM.  

L’exemple proposat, ja que hem dit que per connectar les dues tecnologies és necessari l’ús de 

l’AngularFire, consistirà en aquest mateix.  
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Per tant, amb la línia de comandes anem fins al directori del nostre projecte, i allà procedim amb 

la següent instrucció:  

 

 npm install firebase angularfire2 --save 

 

Al final de la instrucció apareix el terme --save, el qual realitza la instal·lació de manera 

permanent, incloent-la al paquet de dependències de l’aplicatiu. Si no ho féssim i més usuaris 

intervinguessin en la construcció del projecte, aquests no tindrien constància de què és necessari 

la instal·lació del paquet. 

 

Acte seguit, necessitem importar les llibreries instal·lades al nucli de l’aplicatiu, anomenat 

App.module. Si no està importat a aquesta pàgina el funcionament no serà possible ja que no 

podrà emprar tots els mètodes adquirits al moment d’adquirir la llibreria.  

 

L’estructura de la pàgina App.module consta de les següents parts: 

 

1. Imports: Importam tots els mòduls i llibreries necessàries.  

2. Declaracions: Conjunt de pàgines associades a l’aplicació. No fa falta enllaçar-les totes, 

posant la base, des d’allà es poden accedir a totes les altres a partir de la seva ruta. Aquesta 

tècnica coneguda com a Lazy Loading.  

3. Imports: Conjunt de tecnologies externes a les pàgines que proporcionen funcionalitats 

a nivell global a totes elles.  

4. Providers: Similars als imports, conjunt de tecnologies externes a l’aplicació que 

proporcionen funcionalitats. Difereixen als imports ja que no és tecnologia interna d’Ionic, 

com per exemple integracions amb plugins natius, altres tecnologies, com la integració 

amb Facebook. No obstant, funcions comuns que puguin transmetre informació entre 

diferentes pàgines també s’incorporen aquí, com per exemple peticions de dades a APIs, 

transmissió de dades entre diferents pàgines ... els providers tenen una funcionalitat més 

de transmetre i manipular informació cap a les pàgines.  

 

Llavors, per connectar Firebase amb Ionic simplement introduïm la següent variable  

 

export const firebaseConfig = { 

   apiKey: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",1 

   authDomain: "tfggymup.firebaseapp.com", 

   databaseURL: "https://tfggymup.firebaseio.com", 

   projectId: "tfggymup", 

   storageBucket: "gs://tfggymup.appspot.com/", 

   messagingSenderId: "303527900056" 

} 

 

 

                                                
1 Id ocult per qüestions de seguretat. 
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4.2 Connexió Firebase Ionic  

 

i als imports de l’AppModule li introduïm les llibreries importades, una serveix per a inicialitzar 

la configuració guardada a la variable firebaseConfig, l’altre serveix per obtenir el mòdul de la 

base de dades, així com les seves funcions, i el mateix amb l’autenticació:  

 

AngularFireModule.initializeApp(firebaseConfig), 

AngularFireDatabaseModule, 

AngularFireAuthModule 

 

4.3 Estructura base de dades Firebase 

 

Fins ara hem parlat del servei que ens proporciona Firebase com a backend, simplificant 

tot el procés que implica el muntatge d’un backend amb servidor i base de dades. No obstant, 

aquest darrer terme ha estat tractat de manera superficial fins al moment i, precisament, és el 

moment d’explicar com funciona la base de dades Firebase al nostre projecte, ja que tota la lògica 

que s’anirà explicant als diferents mòduls es relacionen de manera directe amb ella.  

 

Com bé hem anunciat  nosaltres emprarem el mòdul Firebase Firestore per a l’emmagatzematge.  

Cloud Firestore és una base de dades NoSQL orientada a documents. A diferència d’una 

base de dades SQL, no hi ha taules ni files. Al seu lloc, les dades són emmagatzemades dintre de 

documents i organitzades a partir de col·leccions. Cada document conté un conjunt de parells 

clau-valor. Cloud Firestore està optimitzat per emmagatzemar grans col·leccions de documents 

petits.  

Tots els documents s'emmagatzemen dintre col·leccions. Alhora, els documents poden 

contenir sub-col·leccions i objectes enllaçats; i ambdós poden incloure camps primitius com 

Strings, numbers, dates o tipus d’objectes complexes com llistes. Les col·leccions i documents es 

creen de manera implícita a Cloud Firestore. Sols hem d’assignar dades a un document dintre 

d’una col·lecció. Si la col·lecció o el document no existeixen, Cloud Firestore els crea.  [17]  

 En la següent Figura núm. 13 s’hi pot veure representada la nostra base de dades, 

analitzant l’estructura a partir de les rutines que hi ha al sistema actualment: 

 

 

 

 

 

 

https://firebase.google.com/docs/firestore/
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Figura 13: Representació de la nostra base de dades 

 

Com veim a la Figura núm. 13, tenim, primerament, un conjunt de col·leccions que 

representen els mòduls esmentats prèviament. Tenim marcat el document anomenat routines, el 

qual té una col·lecció representada per id únics fent referència a una rutina en concret. Finalment, 

cada rutina presenta un conjunt d’atributs que ens serveixen per aplicar tota la lògica i 

funcionament del programa.  

 

Una vegada explicada la nostra base de dades, procedirem a presentar  els diferents 

apartats que el nostre sistema ofereix. Cal esmentar que hi ha moltes parts que segueixen el 

mateix patró de lògica, per tant, es referirà a  cada un d’ells una vegada, i les pròximes vegades 

que tornin  a aparèixer serà sense perdre l’explicació prèviament aportada. 

4.4 Autenticació i HomePage 

 

 Com bé ha sigut presentat al llarg del document, Firebase ens proporciona un conjunt de 

funcions per a realitzar l’autenticació de l’usuari, sigui el registre, l’accés o la recuperació de 

contrasenya. El nostre servei ofereix tres variants per a poder crear un usuari:  

1. Via xarxes socials:  

a. Facebook 

b. Google 

2. Sistema d’usuari contrasenya 

 

Seguidament explicarem com es realitza el procés d’autenticació, mostrant l’exemple amb 

Facebook. Prèviament es mostraran el conjunt de Figures (núm. 14 i 15)  fent referència a les 

pantalles d’accés a l’aplicatiu.  
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Figura 14. Pantalla d’inici 

 

 
Figura  15. Registre d’usuari 

  

En el botó de Facebook, la funcionalitat de registre i d’accés s’executen allà mateix, ja que 

el procés realitza una comprovació de si l’usuari existeix; si existeix, accedim guardant al nostre 

localStorage l’id d’aquest. Contràriament, cream un nou perfil amb les dades que ens ha retornat 

Facebook: Nom d’usuari, id, imatgede perfil, id de perfil de Facebook. Com hem dit abans, ara 

veurem la primera connexió a la base de dades, per tant, l’explicarem dintre d’aquest apartat. El 

codi que executa aquest procés el trobam a la següent Figura núm. 16: 
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    Figura 16: Acció d’accés a l’aplicatiu a partir de Facebook 

 

Anem a explicar per parts el codi de la Figura núm. 16: 

Primerament, comprovam si el sistema que està executant el procés pertany a un dispositiu 

mòbil o a un dispositiu web. Dita constatació és necessària ja que el comportament és distint, 

perquè dintre de l’apartat mòbil s’haurà de fer ús d’un plugin natiu, i de l’apartat web, del 

mateix Firebase. En el cas de què sigui mòbil, simplement executam la instància que tenim del 

provider Facebook i aquest s’encarrega de tot el procés realitzant la lògica.  

Si bé ens trobem a una plataforma web, el procés és el següent:  

 

1. Realitzam l’accés a partir del mètode firebase.auth.FacebookAuthProvider(). Aquest ens 

retorna el resultat de la petició en forma d’objecte.  

 

2. En cas satisfactori, feim una petició a la base de dades. Per fer una petició a la base de 

dades necessitam crear una instància de Firebase, que es crea a partir de la connexió 

prèvia feta (explicada a l’apartat 3.2), i, amb aquesta, accedim a la ruta desitjada. La nostra 

instància és: afs, i, amb ella, podem executar el mètode collection(<ruta d'origen>). El 

mètode snapshotChanges() i el mètode take(<number>) tracten les dades rebudes com a 

un objecte, i el que feim és subscriure’ns a la resposta de la petició. Ionic funciona amb 

programació reactiva, això vol dir que les peticions a una API no es realitzen de manera 

tradicional, fent una cridada i esperant una resposta. Funcionen de la manera que ells  
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escolten el punt de retorn de la petició no una vegada, sinó infinites, podent així canviar 

el resultat en qualsevol moment. No obstant, nosaltres tant sols volem una resposta, no 

ens fa falta estar escoltant tot el temps la possible resposta, ja que tant sols se’ns en 

retornarà una. Amb el mètode  take(<number>) podem realitzar aquesta funcionalitat.  

3. Comprovam si l’usuari existeix. Si existeix,  el direccionem a la pantalla d’inici amb el seu 

id guardat. Si no existeix, a partir de l’instància de Firebase creada anteriorment, 

enregistrarem un nou usuari. Per a fer-ho, les passes són:  

 

3.1. Crear un objecte amb la informació de l’usuari.  

3.2. Com hem dit abans, si un document no existeix, el propi Firebase el crea, per tant, 

tan sols hem d’arribar a la ruta on volem guardar l’usuari creat, on l’id d’aquest 

usuari serà l’id del document. La instrucció que representa la creació de l’usuari 

és: 

 colectionUserId.doc(res.user.uid).set(objecteUsuariCreat) 

 

Finalment, com el cas anterior, el redireccionam a la pàgina d’inici. 

 

No mostrarem el codi ni el procés d’explicació del login amb usuari contrasenya, ja que 

funciona de la mateixa manera, únicament que canvia la petició, passant-li per paràmetres el 

correu i la contrasenya, i és el mateix Firebase que ens retorna si existeix o no. En el cas del 

registre, el mateix. En casos negatius, apareix un missatge explicant per què no ha anat bé 

l’operació, com per exemple que el correu ja existeix o és una contrasenya dèbil. 

 

En quan al HomePage, la Figura fa referència a la número 12, on cada cel·la representa un 

mòdul, i, clickant sobre ells, es navega fins a la seva ruta.  

4.5 Apartat de Gimnàs 

 

 Dintre d’aquest apartat, l’usuari podrà fer tot el relacionat amb temes de gimnàs. Les 

dues principals branques són la creació i visió de rutines, i l’emplenament de dies de gimnàs. 

Explicarem cada una d’aquestes pantalles de manera resumida, comentant les característiques 

de cada una.  

  

Per a crear una rutina, primerament emplenarem un formulari indicant les 

característiques d’aquesta. Com que fins ara no hem vist cap formulari, aquí explicarem el sistema 

de ‘bindeig’ on el valor que associem a l’input del formulari ja fa referència al valor que enviarà el 

controlador. El formulari està representat a la següent Figura núm 17, i el pas següent, a la Figura 

núm. 18: 
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Figura 17: Formulari creació rutina 

 

 
Figura 18: Llistat de dies de la rutina 

 

 

 

Dintre de l’html del formulari, anem a observar el primer input, allà on hem de posar el nom de 

la rutina:  

     <ion-item> 

       <ion-label color="dark" text-start> 

         {{_create_name_routine}} 

       </ion-label> 

       <ion-input [(ngModel)]="routine.nameRoutine" text-end> 

       </ion-input> 

     </ion-item> 

 

L'ion-label fa referència a un label descriptiu, i dintre de l’ion-input, el text que farà 

referència al nom de la rutina. L’esdeveniment que realitza la unió entre el que l’usuari ha escrit i 

el valor que es reb en el controlador és l'ngModel. Aquest referencia la variable declarada al 

controlador amb el valor escrit per l’usuari. Nosaltres tenim una classe anomenada routine, i un 

atribut d’aquesta és el nameRoutine. D’aquesta manera, quan canviem el nom de la rutina, es 

canviarà al mateix temps. Aquest sistema és ideal pel que fa als observables, que com hem explicat 

en el punt del login, si tinguéssim una actualització, aquest camp adoptaria el valor actual fora cap 

recàrrega de la pàgina.  

 

Quan els camps han estat emplenats, podem passar a la següent pàgina. Abans de passar, 

feim una validació dels camps, comprovant que no n’hi ha cap buit. Si fos el cas, no és deixa  
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continuar i s’avisa a l’usuari del camp que falta. Si volem passar les dades entre les diferents 

pàgines, Ionic ofereix un sistema que consisteix en l’enviament d’un objecte clau-valor, on en el 

valor se li pot guardar qualsevol tipus d’informació. La pàgina receptora pot recuperar-lo accedint 

a la propietat clau de l’objecte passat. Anem a veure un exemple. Nosaltres passem la informació 

de la rutina a la següent pàgina, la corresponent a la Figura 18. 

Per enviar les dades, procedim de la següent manera ( enviam el valor routine i totalDays): 

 

this.navCtrl.push('CreateDaysRoutinePage',{routine : this.routine, totalDays : 

this.routine.daysRoutine.totalDays}); 

 

Llavors, a la següent pàgina, (CreateDaysRoutinePage), per rebre les dades i tractar-les, cream 

una variable i simplement l’igualem al valor que es vol del navegador:  

this.routine =  this.navParams.get('routine'); 

this.totalDays = this.navParams.get('totalDays'); 

 

En les dues següents pàgines que es mostraran de l’aplicatiu, explicarem dos conceptes nous; els 

modals i la programació funcional. Les pàgines corresponen a la creació d’un dia en concret de 

la rutina, i a l’assignació de les sèries i repeticions per a cada exercici, representades en les 

figures 19 i 20.  

 

 
Figura 19: Assignació exercicis 

 
Figura 20: Assignació exercici en concret 

 

La programació funcional (PF) és el procés de realitzar software a partir de funcions 

pures, evitant l’estat compartit i les mutacions de dades. La programació funcional és més 

declarativa que imperativa. [18] 

 Generar les funcions d’aquesta manera ens ha suposat un repte i a la vegada una fase 

d’aprenentatge. No obstant, s’aconsegueix simplificar de manera notable el comportament de les  

https://medium.com/javascript-scene/master-the-javascript-interview-what-is-functional-programming-7f218c68b3a0
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funcions, així com fer ús de tots els mètodes que et proporciona l’estàndard de JavaScript, 

l’ECMAScript. Els mètodes que hem utilitzat nosaltres al llarg de l’aplicatiu són (arrays) map, 

forEach, filter, findIndex,indexOf, every, reduce, etc...  

 

Tot seguit s’exposarà un exemple de programació funcional realitzat. En el moment de 

clickar sobre un exercici, se’ns presenten dues possibilitats. La primera: que sigui un exercici del 

qual no tinguem cap informació guardada prèviament. Si és dóna aquest cas, simplement obrim 

el modal indicant l’exercici que volem inserir. La segona esdevé quan el que volem fer és editar 

un exercici en el que ja li hem inserit informació. D’aquesta manera, el que hem de fer és cercar 

l’exercici dintre del nostre array d’exercicis i enviar al modal la informació d’aquest. La tècnica 

emprada per resoldre aquest problema ha estat utilitzar el mètode findIndex(), que, donat un 

element, el busca dintre de l’array i ens retorna la seva posició. Si el resultat és -1, significa que 

no existeix. No hem emprat el mètode find() ja que aquest ens retornaria l’objecte trobat, i després 

de modificar-lo, no quedaria guardat. Per tant, primer obtenim l’índex d’allà on es troba, i en el 

cas que sigui superior a -1 enviam per paràmetre la posició de l’array d’exercicis. En la següent 

Figura núm. 21 podem veure la representació de la situació explicada: 

 

 
Figura 21. El mètode findIndex() 

 

L’altre apartat que es comentarà és el tema del modal. A diferència d’una navegació entre 

pàgines, el modal presenta la característica de ser una relació més estricte. Existeix un canal de 

comunicació de dues vies entre la pàgina principal i la secundària (modal). L’avantatge d’això és 

el tractament de dades. Al haver una via de retorn directe de les dades, la seva manipulació pot 

ser efectuada de manera molt senzilla, ja que la pàgina principal sabrà en quin moment les rep. 

En el sistema de navegació entre pàgines, que és una pila, quan es fa un pop(), la pàgina cim de la 

pila no sap, de manera trivial, quan rebrà les dades, fent així el tractament més complicat, encara 

que es poden fer solucions via providers o ús del localStorage. No obstant, emprar un sistema de 

modal no és la millor opció en temes d’usabilitat, ja que l’usuari perd la noció del que estava fent 

a la pantalla principal. En el nostre cas, sí que ens convé per tot el que s’ha explicat, apart de què 

el modal té relació directe amb l’exercici que es vol editar/crear.  

 

Finalment, un pic l’usuari ha emplenat tots els dies, insereix aquest registre a la base de 

dades utilitzant el mateix sistema que s’ha explicat en el login: Accedeix fins a la col·lecció de 

rutines i crea un document nou, amb tota la informació de la rutina.  
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Anem a explicar ara el funcionament de rebre dades. Per això, explicarem el procés del llistat de 

rutines, veure una rutina en concret i els filtres que es poden fer. 

 

Per a llistar un conjunt d’elements amb Firestore, podem fer amb subscripcions o bé tenir 

una variable que emmagatzemarà tot el contingut. Nosaltres, per qüestions d’eficiència hem 

establert com a principal aquesta segona opció. Per tant, tindrem una variable que guardarà el 

retorn de la petició del llistat de rutines. La representació d’aquesta acció la veim a la següent 

Figura núm. 22:  

 

 
Figura 22: Obtenció de dades a partir d’una col·lecció de Firestore 

 

Dintre de la variable routines tindrem tot el llistat rebut. Tornem a fer ús de la 

programació funcional, en aquest cas, del mètode forEach(). Ara toca parlar sobre com Ionic 

s’encarrega de mostrar per pantalla el llistat rebut. La solució és emprar la tècnica iteradora 

*ngFor, la qual, passant-li un array, és capaç de recórrer-lo  i tractar-los un a un. Ho podem 

observar a la Figura núm 23: 

 

 
Figura 23: Recorregut d’un array a la vista amb Ionic 

  

D’aquesta manera, cada una es tracta de manera individual i es poden aplicar mètodes i 

accions que només afectin a la rutina en qüestió, com és el cas de la Figura, colors, etc. 

 

 Explicarem ara un altre mètode de la PF (Programació Funcional) , el filter(),que 

s’encarrega de filtrar dins d’un array tots els elements que compleixen una sèrie de condicions.  
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L’exemple serà de mostrar totes les rutines que han estat creades per l’usuari. La instrucció és la 

següent:  

this.displayRoutines = this.displayRoutines.filter(rtn => rtn.creatorUser == this.myId); 

 

Comparam l’id del creador de la rutina si coincideix amb el nostre id. En cas afirmatiu, l’element 

actual de l’array es guarda dintre de la variable auxiliar.  

 

Tenim l’opció de mirar una rutina en concret. No s’explicarà res del seu funcionament ja 

que opera de la mateixa manera que el que s’ha explicat fins ara. Disposa d’uns slides, que és un 

component d’Ionic que serveix per presentar diferents pàgines dintre d’una mateixa. Destacar 

que allà hi trobam la secció de comentaris, on els usuaris poden, a partir d’un formulari, opinar 

sobre la rutina en qüestió. En el següent conjunt de figures, es poden veure representades les 

seccions descrites en quant al llistat general de rutines i la visualització d’una en concret.  

 

 
Figura 24: llistat rutines 

 
Figura 25: Detalls rutina  

 

 
Figura 26: Exercicis rutina 

 

 
Figura 27: Comentaris rutina 
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El següent apartat a comentar és el de registrar un dia d’entrenament. No s’entrarà en 

excés en explicacions ja que segueix el mateix plantejament que el presentat fins ara. El flux de 

treball consisteix en dues parts. La primera, se’ns mostren les rutines a les que estem subscrites, 

així com la rutina que tinguem activa. Podem realitzar un dia d’entrenament d’aquesta rutina, o 

bé fer un dia per lliure. Si feim un dia de la rutina, en acabar, el dia en concret canviarà de color, 

indicant que ja ha estat realitzat. Dintre de l’apartat de l’entrenament, el funcionament és igual 

que la pantalla de creació d’un dia en concret de rutines. El que sí és diferent i convé esmentar, és 

una funcionalitat que s’ha realitzat per facilitar l’usabilitat del sistema.  

Estem parlant de guardar el progrés fet de l’entrenament diari dintre del localStorage. 

Això ho realitzem degut a què una aplicació mòbil pot tancar-se, entrar en mode background si 

no s’empra, l’usuari pot alternat d’aplicacions, etc. I la feina realitzada fins al moment, si no és 

guarda, es pot perdre. Per això, es va crear el sistema en què cada pic que l’usuari enregistri un 

exercici, però no doni el dia com a finalitzat, la totalitat del dia queda guardat en local, llevant la 

preocupació de perdre el progrés realitzant fins al moment actual. Les pantalles que corresponen 

a aquesta secció les trobem a les següents Figures:  

 

 
Figura 28: Main sobre dia a 

entrenar 

 
Figura 29: Dia d’entrenament d’una 

rutina 

 
Figura 30: Emplenament exercici en 

concret 

 

Per finalitzar la secció del gimnàs, mostrarem les dues altres funcionalitats. Aquestes són 

la visualització d’un calendari que ens indica quins dies tenim enregistrats activitat, i la 

visualització de tots els exercicis del qual disposa l’aplicatiu. Esmentar que la pàgina del calendari 

s’ha fet ús de la llibreria Ion2-Calendar, i el tema de la instal·lació és exactament igual que 

qualsevol altre llibreria, ja que s’ha fet via npm. El funcionament de la pàgina del calendari 

simplement és fer una petició a la col·lecció d’exercicis fets i depositar-ho dintre d’un array. Acte 

seguit, i via momentJS (llibreria de manipulació de dates amb JavaScript) atribuir un color al dia 

del calendari que coincideixi amb el dia de l’entrenament. Finalment, quan li fem un click damunt 

el dia, és realitzar un filtre de l’array i mostrar tant sols els exercicis fets aquell dia. La pantalla de  
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la visualització d’exercicis no té cap dificultat no comentada fins ara, encara que sí que es pot 

comentar que a la visualització en concret d’un exercici s’hi mostra un video del model realitzant- 

 

lo. Aquest vídeo es va plantejar fer-ho via gif, però després d’investigar, el resultat que millors 

prestacions ofereix, tant en pes com en qualitat, és fer-ho via el tag <video> d’html fent un loop 

infinit amb el format webm. Les Figuras següents fan referència a la pantalla del calendari, i a la 

pantalla de la visualització d’exercicis.  

 

 

 
Figura 31: Calendari 

 
Figura 32: llistat d’exercicis 

 
Figura 33: Video sobre l’exercici 

 

 

Donem per finalitzada l’explicació sobre l’etapa del gimnàs. La següent a explicar serà la 

de nutrició, que en gran part comparteix el mateix funcionament que la del gimnàs.  

4.6 Apartat de Nutrició 

 

 És oportú passar a explicar la secció nutricional. L’aplicatiu ofereix un llistat de funcions 

divergents entre elles. Hi trobem la creació de dietes, així com la consulta d’elles, la consulta sobre 

aliments en concret i una secció on poder calcular els nostres valors metabòlics. A diferència de 

l’anterior apartat, en aquest no s’entrarà en detall en quant a la creació i mostra de dietes, ja que 

la lògica i funcionament és el mateix, on només canvien les classes i les direccions de ruta. 

 

Llavors, ens centrarem en els dos apartats que difereixen: Consulta d’aliments i càlculs del nostre 

metabolisme.  
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L’objectiu que té la consulta d’aliments és poder transmetre de forma fàcil i ràpida la 

informació nutricional dels aliments. Per això, prèviament es consultaren un conjunt de pàgines 

web que proporcionessin aquesta informació. No obstant, totes aquestes limitaven les consultes 

o bé no eren gratuïtes.  

Finalment es va optar, per aquest TFG, l'obtenció de la base de dades d’aliments pública 

del govern espanyol: www.bedca.es. Per tant, tots els aliments que es disposen són extrets d’aquí. 

Es va fer una feina de camp d’obtenir els llistats JSON de totes les categories d’aliments, on 

l’estructura formada per un aliment en concret queda de la següent manera, representada a la 

Figura núm. 34:  

  
Figura 34: Estructura JSON d’un aliment en concret 

 

A partir d’aquest llistat-  ho mostrem a l’usuari -  on es poden fer filtres, tant per nom, com per 

propietats. Si es clicka a un aliment en concret, anem a la pàgina de detall, on s’exposa tota la 

informació que es veu al JSON de la Figura 34. Tot seguit es poden veure les tres pantalles 

explicades:  

 

 
Figura 35: Llistat d’aliments 

 
Figura 36: Informació nutricional 

d’un aliment 
 

 
Figura 37: Filtres nutricionals 

http://www.bedca.es/
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Pel tema del filtratge, el que feim és recórrer tot l’array d’aliments que compleixin les dues 

característiques. Ens cream un objecte que ens retorna els paràmetres dels filtres, i amb les claus 

de l’objecte, accedim al valor mínim i màxim, on després tan sols queda comparar si el valor actual 

està dintre dels rangs. El següent codi representa l’explicació realitzada:  

 

 

 
Figura 38: Filtre per distintes categories als aliments 

 

Passem ara a l’apartat de la informació del nostre metabolisme. El sistema ofereix el càlcul 

de l’Índex de massa corporal (IMC), i l’Índex de greix corporal (IGC). Per això, es necessiten les 

dades tant del pes corporal, l’altura i algunes mides. Després únicament s’aplica la fórmula per a 

calcular-ho i es mostren els resultats, situant-lo dintre d’una taula de diferents rangs informatius. 

Per a què el resultat no es mostri amb més de dos decimals, empram el mètode proporcionat per 

JavaScript .toFixed(2). Quan l’usuari té les dades inserides, pot decidir guardar-les, per així tenir 

un control de la seva informació. Aquesta informació se guarda a la base de dades, dintre d’una 

col·lecció a partir del seu document anomenada healthRevition. Tot seguit es mostra la pantalla 

representativa del que s’acaba d’explicar:  
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Figura 39: Càlcul IMC 

 
Figura 40: Posició dintre de la taula  

Figura 41: càlcul IGM 

 

 

Donam per acabada l’explicació de l’apartat de nutrició, havent resumit els dos apartats 

que encara no havien estat explicats, ja que, com bé hem dit prèviament, tot el tema de la creació 

de dietes segueix exactament el mateix patró que la creació de rutines.  

4.7 Apartat Social 

 

Seguidament s’explicarà l’apartat de temàtica social, tractant els aspectes com agregar 

amics, veure el llistat de gent agregada i comprovar si tenim alguna petició pendent de ser 

acceptada. 

Aquest apartat té més complexitat a la lògica de la base de dades que no a la vista de 

l’aplicatiu. S’ha realitzat un sistema a partir de la premissa de què una amistat entre dues 

persones només pot ser generada si les dues donen el seu consentiment. Per tant, després 

d’analitzar distintes formes, arribàrem a la conclusió de crear una col·lecció de peticions 

d’amistat, on cada document es compon pels dos usuaris de la petició, juntament amb un estat 

cada un. La persona que ha enviat la petició passa a tenir l’estat d’accepted, mentre que la persona 

que l’ha rebut, pending. És crea així un atribut a cada usuari indicant l’id de la sala allà on s’ha 

originat la petició. Llavors, l’usuari d’estat pending pot decidir si acceptar-ho o no, canviant l’estat 

a accepted o rejected. Si és afirmatiu, el que es fa és anar al document de cada un dels dos usuaris 

i afegir, al seu llistat d’amics, l’id de l’altre persona. Si més envant una persona decideix eliminar-

lo, el procés és bàsicament esborrar l’id d’aquesta persona al seu llistat, i viceversa. Tot seguit es 

mostra una Figura de com queda la sala pendingRequest, monstrant prèviament la pantalla on un 

usuari pot cercar el nom d’una persona.  
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Figura 42: Cercador d’amistats 

 
 

Figura 43: Sala pendingRequest entre dos usuaris.  

 

Seguim amb l’explicació, i anem a representar ara que som l’usuari que ha d’acceptar o no 

una amistat. Per a això, quan aquest entra al sistema, dins de l’apartat Social, a la secció de 

sol·licituds apareix un parpelleig vermell, indicant que té una sol·licitud a tractar. Per saber si té 

alguna consulta, el que feim és mirar si la propietat requestsFriends de l’usuari té més de 0  

elements. En cas afirmatiu, accedim a ell i, amb l’id de cada un, feim una petició a la col·lecció 

pendingRequest per obtenir el cas particular.  A la Figura següent núm. 44 es pot veure 

representada aquesta situació.  

  



 

 

53 
 

4.7 Apartat Social 

 

 

 
Figura 44: Registre de situació peticions d’amistat pendents 

 

Dintre de l’apartat social ens queda una darrera funcionalitat; la de veure el llistat de les amistats 

que tenim actualment. Dintre de l’apartat de futur s’exposarà ràpidament la idea que es pretén a 

partir d’aquesta funcionalitat. Actualment el funcionament és obtenir el llistat d’amics amb la 

possibilitat de cancel·lar la nostra relació amb els amics que vulguem. Seguidament, a les figures 

45 i 46 es poden veure representades la pantalla explicada anteriorment i el llistat d’amics.  
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Figura 45: Peticions d’amistats 

 
Figura 46: Llistat d’amistats 

 

Acabam així d’explicar l’apartat d’amistats, donant pas així a l’apartat de reptes, apartat que està 

molt relacionat amb l’exposat actualment.  

4.8 Apartat de reptes 

 

 Per a voler diferenciar-nos de la competència i per engrescar més a la gent, volíem fer un 

apartat que no fos tan metòdic com els de les dietes o les rutines. Per això, la possibilitat de fer 

reptes va anar agafant força. L’estructura d’aquest apartat consisteix en la creació de reptes, la 

inscripció a aquests, tant de caràcter individual com múltiple, així com un seguiment individual 

dels reptes actius.  

 

 Començarem exposant l’apartat de creació de reptes. El sistema segueix el mateix patró 

de formulari dels explicats, on s’hi detallaran les característiques del repte a crear. No obstant, 

per classificar el repte, s’ha optat a seguir un patró de disseny i lògica diferent, els tags. Classificar 

amb una sola categoria els reptes faria que les seves opcions quedéssim reduïdes dràsticament. 

D’aquesta manera, un repte podrà tenir un total fins a 10 tags, facilitant la cerca en el moment de 

filtres o classificació. S’ha emprat una llibreria externa que ens facilita tota la lògica pels tags. 

Aquesta és ng-Chips. Tot seguit s’explicarà el seu funcionament. Per a la seva instal·lació, seguim 

el mateix sistema que les altres instal·lacions realitzades. Llavors, el component ja està preparat 

per a ser utilitzat. Un paràmetre d’entrada del component és el llistat de tags que ha de mostrar, 

i tota la lògica restant ja queda resolta. El llistat de tags que oferim és el següent. En un futur 

aquest serà més complexe, obtenint un número molt major de valors: 

 

 autocompleteItems = ['Abdominales', 'Flexiones', 'Correr', 'Caminar', 'Amigos', 'Spartan', 'Sentadillas', 

'Push-Ups','Plancha', 'Plank', 'Ciclismo', 'Patinar', 'cuerda']; 

Finalment, el resultat del component quedaria representat en la següent Figura núm. 47: 
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Figura 47: Component ngChips, referent als tags d’un repte 

 

La creació de reptes es divideix en dues fases, on en la primera es defineixen les seves 

característiques, i en la segona, es confirma, i és decideix si serà públic o privat. Si és públic, 

apareix al llistat de reptes, alimentant a les possibilitats i coneixements per a tots els usuaris. En 

cas de ser privat, tan sols l’usuari creador podrà veure-ho. Al confirmar, es crea el repte i aquest 

s’insereix a una col·lecció de reptes de la base de dades.  

 

 El següent apartat a descriure serà el de llista de reptes. El que es mostra són els reptes, i 

no les instàncies sobre els reptes, ja que les instàncies només apareixeran al nostre perfil. El 

funcionament del llistat és exactament igual que el llistat de dietes i de rutines, podent filtrar per 

tipus de repte, tags, dificultat, etc… Les opcions que tenim són de veure el detall del repte, on està 

descrit si es necessitaran materials per a la seva realització, com una corda, barra, roda, etc. i la 

seva descripció, així com l’acció d’assignar-nos una instància d’aquest repte. La instància és un 

document dintre de la col·lecció listChallenges, que conté la informació imprescindible del repte, 

i amb l’id originat, l’afegim al document del nostre perfil anomenat challengeSub, que és un array 

que conté els id’s de les instàncies.  

 

Llavors, ara que ja ens hem subscrit a un repte, anem a explicar el funcionament d’activar-lo, així 

com obtenir el llistat de les nostres instàncies.  

A partir dels id’s de les instàncies que tenim al nostre perfil, el que feim és el següent. Recorrem 

l’array on tenim guardats els id’s dels reptes, i, per cada un, accedim a la col·lecció de reptes a 

obtenir tota la informació que aquest conté. D’aquesta manera, evitam duplicar la informació, on 

el temps d’espera és mínim. Els filtres que s’ofereixen són els de cercar per nom, els que estan 

començats, els creats per nosaltres i els acabats.  

 

Cada repte es pot realitzar de manera grupal; això vol dir que podem convidar a les 

nostres amistats a unir-se a realitzar-ho amb nosaltres. El funcionament d’obtenir la imatge de 

perfil de les nostres amistats, així com el seu nom, és igual que el d’obtenir la informació dels 

reptes. Accedim als id’s de les nostres amistats que tenim guardades al nostre perfil, i acte seguit, 

retornam la informació que vulguem a la vista. Si l’afegim, l’id del nostre amic s’afegeix als 

participants de la nostra instància del repte. També el podem eliminar si decidim llavors que no 

participarà.  

 A continuació, podem accedir al detall del repte, on se’ns presentarà l’opció de començar-

lo. El funcionament que segueix consta d’un control d’usuaris. Això significa que si el repte consta, 

de per exemple, 5 dies, quan un usuari completa el primer, no es podrà passar al segon fins que 

tots els altres no hagin acabat el dia actual. Per administrar aquest funcionament, a la instància 

del repte, cada usuari que està subscrit, té un estat: completed / uncompleted. Quan un usuari 

acaba el dia actual, el que feim es canviar l’estat del repte. Si tots els usuaris tenen l’estat de  
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completed, s’activa el següent dia. Sinó, l’usuari ha d’esperar a què els altres participants acabin.  

Tot seguit, a la Figura núm. 48 s’exposa el funcionament del que s’ha explicat:  

 
Figura 48. Comprovació de què tots els usuaris hagin completat un dia del repte 

 

Com podem observar a la Figura 48, l’ús de la programació funcional torna a aparèixer: 

Primerament, cercam el nostre usuari a l’array d’usuaris de participants amb el mètode 

findIndex(). Acte seguit, posem el nostre estat a complert (boolean). Després, fem la comprovació 

de si tots els participants del grup tenen l’estat a complert. Això ho fem amb el mètode every(), 

que ens retorna true si tots els elements d’un array compleixen una condició. Falta ara comprovar 

si tots els participants ja han acabat. Per això, comprovem que el total d’usuaris que han acabat el 

dia d’avui sigui igual al total d’usuaris que té el repte. Si és compleix, el dia del repte s’incrementa 

i l’estat dels usuaris torna a estar a false.  

Finalment, es comprova que el dia actual del repte sigui igual o inferior al total de dies del 

repte. Si és menor, es segueix, sinó, es dóna per acabat el repte.  

Per acabar l’apartat de reptes, es detallaran el conjunt d’Figuras ( que fan referència a les 

pantalles de l’aplicatiu).  

 

 
Figura 49: Creació Repte 

 
Figura 50: Confirmació repte 

 
Figura 51: Llistat reptes 
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4.9 Apartat d’estadístiques 

 

 
Figura 52: Filtres de reptes 

 
Figura 53: Llistat instàncies reptes 

 
Figura 54: Dia repte finalitzat 

 

 

D’aquesta manera donam per acabada l’explicació dels reptes, havent tractat els temes principals, 

així com les característiques més concretes que aquests contenen. Al següent apartat passarem a 

explicar les estadístiques del programa.  

4.9 Apartat d’estadístiques 

 

Aquest apartat està connectat amb tots els altres, degut a què recopila informació de cada secció, 

mostrant-la a partir de gràfics. La idea és explicar el funcionament d’un gràfic generat per la 

llibreria ChartJS, així com el tractament de dades. Acte seguit, s’explicarà quins tipus 

d’estadístiques ofereix el sistema.  

 

Començarem explicant els gràfics que es poden generar dintre de l’apartat de gimnàs. L’hem 

volgut dividir en tres zones:  

1. Informació general 

2. Informació general sobre exercicis. 

3. Informació sobre un exercici en concret.  

 

La informació general ens proporciona gràfics com els mesos en què hem anat més al 

gimnàs, el moment del dia i les rutines més realitzades.  
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4.DESENVOLUPAMENT DE L’APLICACIÓ  

 

Tot seguit, explicarem com es realitza amb ChartJS el gràfic circular, on l’objectiu és veure 

quina rutina, durant el nostre historial, ha estat la que més hem emprat.  

 

Pel que fa a la vista sobre les estadístiques, per representar un gràfic farem ús de l’element 

introduït a l'HTML5 canvas. Amb el canvas podem fer moltes representacions gràfiques, i per això 

la llibreria mencionada utilitza aquest element. Per poder passar-li les dades, necessitem, des del 

controlador, tenir una referència sobre la vista, i per això emprarem la tècnica @viewChild que 

ofereix Ionic, referenciant-lo a l’id que li posem al canvas. A la següent Figura núm. 55 es pot veure 

com quedaria representat el canvas a la vista.  

 

 
Figura 55. Representació d’un gràfic sobre un element Canvas 

 

Llavors, al controlador, per referenciar-ho ho feim de la següent manera:  

 @ViewChild('pieCanvas') pieCanvas : ElementRef; 

Així ja podem manipular les dades que vulguem al gràfic. Un pic la llibreria instal·lada, 

com sempre, amb npm, generarem un mètode que serveixi per a representar qualsevol tipus de 

gràfic, i així no fer una representació per a cada gràfic distint. Passant-li el tipus de gràfic que 

volem per paràmetre.  

El mètode explicar és representa a la Figura núm 56: 

 

 
Figura 56. Mètode generador de gràfics a partir d’uns paràmetres d’entrada 

 

Cada tipus de gràfic necessita sempre les dades a partir d’una estructura concreta. Per 

això, s’explicarà el gràfic que s’ha dit, però no s’explicaran tots els altres degut a l’extensió de 

contingut que implicaria.  

El primer que feim és manipular les dades que rebem del Firebase, concretament de la col·lecció 

d’exercicis realitzats per l’usuari actiu a l’aplicació. Al rebre-ho tot, el que feim és crear-nos una 

estructura auxiliar que recorrerà tots els exercicis i anirà agrupant per quantitat les diferents 

rutines que s’aniran trobant. La funcionalitat que realitza això està representada en la següent 

Figura núm. 57:  
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4.9 Apartat d’estadístiques 

 

 
 Figura 57: Classificació de rutines per aparicions 

 

Primerament, fem un forEach() per recórrer tots els elements de l’array. Acte seguit, 

dintre de la variable auxiliar routines, cerquem, amb el mètode findIndex(), si el nom de la rutina 

ja ha estat inserit prèviament. En cas afirmatiu, accedim a la posició de l’array on es troba i dintre 

de la propietat count incrementem en 1 el seu valor. En cas negatiu, vol dir que és la primera 

rutina amb aquest nom que s’ha trobat, per tant, cream un objecte que consti del nom i del count, 

on els valors que prendran, respectivament, seran el  nom de la rutina i el count  afegint-lo a la 

variable auxiliar. Queda així explicat el procés de manipulació de dades per obtenir l’agrupació 

per quantitat de les rutines realitzades.  

 

Un pic que ja tenim les dades com volem, és el moment de crear l’objecte que necessita el 

canvas per a realitzar el gràfic. Els paràmetres que necessita són els labels i els datasets, que 

representen, respectivament, el nom de la rutina i la informació del gràfic, com la quantitat 

associada a la rutina, i el color de cada zona representativa. Cal esmentar que s’ha creat un mètode 

que es diu getRandomColor() que retorna un color aleatori, ja que no es sap el límit de rutines 

que hi pot haver. Wn la Figura núm. 58 es mostra la variable data, que és la que representa el 

contingut del gràfic. Acte seguit, tan sols falta cridar al mètode getChart() i ja tendrem a la vista el 

gràfic dibuixat.  

 
Figura 58: Estructura que necessita el canvas per a poder representar el gràfic 

 

Seguidament, es mostraran un conjunt de figures d’alguns dels gràfics de l’aplicació . 
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4.DESENVOLUPAMENT DE L’APLICACIÓ  

 

 
Figura 59: Dades generals rutines 

 
Figura 60: Dades generals zones del 

cos 

 
Figura 61: Dades exercici en 

concret 

 
Figura 62: Dades sobre medalles 

Figura 63: Dades sobre reptes 
 
 

 
Figura 64: Informació corporal 

Finalitzem l’apartat d’estadístiques, havent explicat el funcionament de generar un tipus 

de gràfic. Queda el darrer apartat per explicar, el de les medalles, on apareix a tots els mòduls 

explicats fins ara.  
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4.10 Apartat de medalles 

4.10 Apartat de medalles 

 

 Entram ara al darrer apartat, que consisteix en l’explicació del funcionament de les 

medalles. És un sistema únicament informatiu que atribueix a l’usuari la satisfacció d’haver 

complert una fita dintre de l’aplicatiu. Per exemple, al completar el primer dia d’una rutina, 

guanya una medalla. D’aquesta manera, es pretén que els usuaris s’impliquin amb l’aplicació, 

animant-se a aconseguir-ne més. El sistema que s’ha emprat per a la comunicació de l’obtenció de 

la medalla ha estat generar una pàgina global on qualsevol altre pàgina pot cridar-la com a modal. 

Aquesta té uns paràmetres d’entrada per a què s’adapti a qualsevol categoria, reutilitzant el codi 

i aprofitant l’espai. La lògica per darrera funciona de manera molt simple; cada vegada que 

l’usuari envia dades al Backend, si el mètode en qüestió és potencialment candidat a obtenir una 

medalla, es fa la comprovació de si compleix els paràmetres. En cas afirmatiu, apareix la pantalla 

indicant que ha guanyat la medalla. Per a fer un rànking d’usuaris, cada un d’aquests té una 

propietat al seu document que es diu totalMedals, que, com el seu nom indica, representa la 

totalitat de medalles que ha adquirit. A aquest apartat no s’exposarà codi ja que les 

comprovacions que es realitzen per veure si ha d’obtenir una medalla són molt semblants a les 

exposades anteriorment. 

 No obstant, es mostraran les distintes opcions que l’usuari té disponibles amb les 

medalles. Ja n’hem vista una, concretament, la trobam a la Figura 62, fent referència a l’apartat 

d’estadístiques. Les altres opcions són veure la totalitat de medalles que té el sistema, i quines 

tenim a la nostra vitrina, així com veure quan vam obtenir les medalles i, per darrer, veure un 

rànking d’usuaris, ordenats de major a menor. Tot seguit, s’exposaran les figures que fan 

referència al que s’acaba d’explicar, així com a la pantalla que apareix quan s’obté una medalla.  

 

 
Figura 65: Medalla obtinguda al crear un 

repte 

 
Figura 66: Llistat de medalles guanyades 
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4.DESENVOLUPAMENT DE L’APLICACIÓ  

 

Acabem així l’apartat de medalles, que, com ja hem dit, és un punt merament informatiu 

dintre de l’aplicació, però amb l’interès de què els usuaris entrin dintre d’una fase de competició 

tant a nivell personal com a nivell global 

 
Figura 67: Llistat de medalles del sistema 

 
Figura 68: Rànking d’usuaris per medalles 

.   
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4.11 Conclusions del desenvolupament de l’aplicació  

4.11 Conclusions del desenvolupament de l’aplicació 

 

 Al llarg d’aquestes pàgines hem explicat tot l’aplicatiu. Els primers apartats han estat més 

llargs degut a què hem explicat les tècniques i característiques que s’han anat repetint al llarg dels 

altres apartats. Aquestes tècniques serien la programació funcional, la connexió amb firebase, 

com funciona un modal i un sistema de navegació de pàgines, l’ús i instal·lació d’altres llibreries, 

etc. Després, a cada una d’elles hem posat figures, ja que s’ha volgut acompanyar l’explicació amb 

un contingut visual, fet que ajuda de manera notòria a entendre el que s’està explicant. Per altre 

banda, contingut de codi també ha estat mostrat, així com la seva explicació. Acte seguit, es 

passarà a l’apartat del projecte en el futur, comentant quin serà el nostre punt de vista en respecte 

al projecte d’aquí a més envant, enfocant-lo com una empresa i no com un TFG.  
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5. I a partir d’ara, què? Treball futur.  

 

 Una vegada ja s’ha explicat tot el projecte, quin model de negoci té,  com funciona, la  

composició dels seus mòduls així com els seus  comportaments, les tecnologies emprades… és 

moment de parlar sobre el futur d’aquest projecte, així com la idea de futur tecnològic que es té 

sobre ell, i les opcions de mercat que trobam disponibles a partir d’ara. 

 

Si ho enfoquem dintre de l’apartat tecnològic, hem vist que el sistema ofereix un gran 

abast de possibilitats. No obstant, no totes tenen perquè ser emprades per els distints rols 

d’usuaris. Això pot conduir a una sobrecàrrega d’informació que pot afectar de manera negativa. 

Així doncs, un punt important que es realitzarà en el futur és l’adaptació personalitzada dels 

mòduls que vulguem. Per exemple, si sóc una persona que m’agrada cuidar la meva salut, però no 

m’agrada anar al gimnàs o fer reptes, aquests dos mòduls podria perfectament amagar-los dintre 

de l’apartat de configuració, fent l’aplicació més lleugera i més directe.  

Un altre aspecte que es vol millorar és tot el tema dels comentaris tant a les dietes com a 

les rutines. Al no haver uns filtres o una ordenació entre ells, pot arribar a ser molt complicat el 

bon ús d’aquesta funcionalitat. No s’ha realitzat un gran èmfasi fins ara a aquest aspecte ja que no 

es considera un punt important/clau del projecte.  

En quant a rutines i dietes, el resultat és força satisfactori a dia d’avui, complet i usable. No 

obstant, sempre es pot millorar. Per exemple, la biblioteca d’exercicis és actualment de 102 

exercicis, els quals es gravaren manualment al gimnàs de Santa Margalida. El mateix passa amb 

els aliments, es va investigar tota la base de dades pública de Bedca, però, per exemple, no trobem 

un apartat de receptes, el qual donaria molt de joc. El mateix passa amb les amistats, el que s’ha 

fet dintre d’aquest TFG ha estat establir les bases i els pilons per a poder construir el que seria el 

futur ideal d’aquest projecte, i cap allà on volem pivotar:  

 

La primera xarxa social destinada al món saludable.  

 

Amb el que s’ha fet ara, el sistema ja genera les connexions d’amistats, així com l’obtenció de dades 

entre les amistats com puguin ser l’apartat de medalles. Per tant, la idea futura és la realització 

d’un portal social de l’estil de Facebook, Instagram o Linkedin, on els usuaris puguin veure el ‘feed’ 

de les seves amistats. Alguns exemples podrien ser veure quan un amic ha completat un dia 

d’entrenament, i quins entrenaments ha fet, el mateix amb la dieta, quina està seguint ara i per 

què. Dintre de l’apartat de reptes, es podria compartir que un usuari o un grup d’usuaris l’han  

acabat, o començat. On també guanyaria molta força de caràcter informatiu aquesta opció de 

futur, és dintre de l’apartat d’estadístiques, ja que es podria seguir/observar les principals 

activitats que faria, per exemple, el teu referent al gimnàs, quines rutines segueix, quin és 

l’exercici que més fa, el moment del dia, etc. A més, els mateixos usuaris serien els qui 

alimentarien la base de dades d’exercicis. Com hem dit, actualment n’hi ha 102 i de manera 

estricte, ja que no s’ofereix la possibilitat de crear-ne de nous. Per tant, aquesta restricció 

quedaria eliminada, i els usuaris podrien crear nous exercicis amb l’acompanyament de 

multimèdia per a l’explicació, on tot això es guardaria dintre del Storage de Firebase.  
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                                                                                                     5. I a partir d’ara, que? Treball futur 

 

Per donar pas a aquestes possibilitats, és imprescindible fer ús de tot el suport que ens 

ofereix Google Cloud. Per això, també es començaria a emprar completament totes les Google 

Cloud Functions, ja que l’escalabilitat hauria de ser satisfactòria sigui el que sigui el nombre 

d’usuaris concurrents, poder fer backups, ús de notificacions personalitzades, així com 

l’increment de multimèdia fora passar preocupacions en limitacions.  

 

Per tant, tal i com es pot observar, tot això no implicarà un cost 0, pel que passam ara a 

explicar el futur en àmbit empresarial.  

El principals objectius a partir d’ara són els següents. El primer, posar en funcionament 

l’aplicatiu actual a diferents gimnasos i consultes per a què els clients puguin provar i opinar sobre 

el servei ofert actual, i si estarien disposats a donar-li una oportunitat a la idea de la xarxa social. 

Per això, serà necessari elaborar un pla de negoci en termes econòmics, fent referència als costos 

que tendria l’aplicatiu al moment que una empresa com les ara mencionades pogués disfrutar del 

servei. S’hauria de tenir en compte el tamany del negoci, i a quants clients podria arribar 

l’aplicació. També s’hauria d’avaluar si hauria de ser una tarifa mensual, trimestral, pagament 

únic, etc.  

Un altre punt de vista que s’ha de considerar per a poder obtenir beneficis i així seguir 

creixent amb el projecte, és la recerca d’inversors. Amb el suport d’un inversor, tots els temes 

econòmics quedarien solventats a curt-mitjà termini, i això ens donaria total seguretat i confiança 

per a poder seguir desenvolupant el servei, millorant l’actual i amb la creació de la xarxa social. 

Apart, l’equip humà podria augmentar,  distribuint-nos els diferents sectors de l’aplicació, fet que 

milloraria la condició de cada un de nosaltres, així com el plaç d’execució del projecte. La 

metodologia que seguim, Lean Startup, defensa que per a fer arribar la nostra idea a un inversor 

i què aquest es fixi de manera positiva, s’ha de realitzar un document anomenat Pitch Deck.  

El Pitch Deck és una tècnica de venta, que resumirà en una breu presentació visual 

l’objectiu del nostre projecte, el nostre pla de negoci i la visió de creixement d’aquest, és a dir, la 

forma en què vendrem el nostre servei als potencials clients. [19] 

 

 

Finalitzem aquest apartat fent un petit resum de les passes que podem seguir a partir d’ara.  

Tecnològicament:  

1. Millorar el servei ofert a dia d’avui. 

2. Adaptar l’aplicatiu a qualsevol demanda.  

3. Seguir investigant el futur de les aplicacions mòbils, així com els de la PWA. 

4. Google Cloud Functions. 

5. Plantejament i inici de la següent etapa: La xarxa social.  

 

Empresarialment:  

1. Presentar el projecte a empreses per posar-lo en funcionament, i així obtenir feedback. 

Tipus d’empresa: Gimnasos (actualment, negociacions amb Gimnàs Estanyol i VivaGym), 

nutricionistes (reunió concretada amb D&S Nutrición) i contacte amb influencers, com 

seria el cas de El Coach Nutricional o Carlos Ríos RealFooding.  

2. Preparar estudi econòmic en quan a tarifes per als casos descrits al punt 1.  

3. Recerca d’inversors. Per això, és necessari l’elaboració d’un Pitch Deck.  

4. En cas d’obtenció econòmica, ampliació de l’equip humà del projecte.  

http://g2consultores.com.mx/2017/11/14/que-es-un-pitch-deck-y-para-que-sirve/
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                                                                                                                                  5. TREBALL FUTUR 

 

Com hem pogut observar, les possibilitats són vàries, així que el futur d’aquest projecte no pareix 

que tengui una finalització pròxima. De fet, podríem dir que ara comença una altre etapa que no 

es sap la durada que tendrà, confiant en què resulti exitosa.  

 

Deixam per acabada aquesta secció, i passarem a la darrera, que esdevé l’apartat de conclusions, 

on s’exposarà un resum de tot el que s’ha explicat a aquest projecte, començant des de la 

introducció fins al punt actual, fent un repàs a les millores obtingudes personalment, dificultats, 

curiositats, etc…  
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6. Conclusions 

 

Com ja s’ha exposat a l’inici del document, al present TFG s’ha treballat en l’elaboració 

d’una aplicació mòbil destinada tant a la condició física com a la nutrició d’una persona, enfocant-

lo des d’un punt de vista pro-actiu i social, on els usuaris podran no només obtenir llistats de 

rutines o de dietes, sinó que també podran crear-ne, compartir-ne, i opinar sobre elles, al igual 

que la creació de reptes, sistema que implica a l’usuari a completar uns objectius marcats per la 

comunitat durant una durada determinada.  

 En aquest capítol es pretén recollir, analitzar i explicar les conclusions obtingudes del 

desenvolupament del projecte. L’estructura que seguirà aquest capítol consistirà en comentar 

cada apartat que hem vist, explicant els resultats obtinguts, dificultats, etc.. 

 

6.1 Model de negoci 

 

Dintre d’aquest apartat hem analitzat des del punt de vista empresarial la situació actual 

que té en el mercat la idea presentada, seguint el model de negoci que ofereix la filosofia del Lean 

Startup. Per això, s’ha creat un diagrama Canvas que ens ha ajudat a analitzar tots els nostres 

components i característiques, i ens ha servit per descobrir nous clients potencials, així com per 

saber d’on podríem mirar d’obtenir ingressos, definir els costos destinats o els nostres 

competidors. 

A la introducció hem explicat quin factor volem que sigui el que marqui la diferència amb la 

competència, i per això ha estat imprescindible analitzar-la a partir d’una altre tècnica emprada 

al Lean Startup, la DAFO. D’aquesta manera hem pogut analitzar les característiques dels 

competidors juntament amb les nostres de manera breu i concisa. Hem arribat a la conclusió de 

què, si som capaços de transmetre el nostre objectiu diferencial, serem uns competidors forts i 

amb altes possibilitats d’èxit. No obstant, l’aplicatiu MenHealth presenta una diferència amb 

nosaltres que és el tema econòmic, però per gràcia nostra no estan centrats en desenvolupar el 

mateix producte que el nostre, sinó més en publicitat del que ells ofereixen.  

Per altre banda, hem estat capaços de pivotar en el mercat, fet clau al món dels emprenedors, 

ampliant el mercat destinat inicial, que era als turistes, a qualsevol persona amb ganes d’adquirir 

coneixements saludables, fet que augmenta de manera exponencial el nostre mercat. 
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 6. CONCLUSIONS  

 

 

6.2 Planificació i arquitectura del sistema 

 

Al ser un projecte que neix des de l’empresa, s’ha volgut conservar tant la filosofia, com la 

metodologia aplicada. En quan a filosofia, s’ha seguit un model Lean Startup, ja que no només s’ha 

volgut enfocar el projecte com un treball de TFG. S’ha volgut aprofundir amb aspectes més 

comercials i de màrketing, ja que la idea és que aquest servei no mori una vegada presentat el 

TFG, sinó que sigui l’inici d’una etapa de negociacions i lluites per arribar a convertir aquest servei 

en una realitat empresarial. Pel que fa a la metodologia, s’ha seguit el mètode àgil Scrum, ja que 

presenta una flexibilitat i cohesió adequats pel projecte, permetent-nos pivotar si és necessari, i 

fer un seguiment de les tasques i requisits a complir, canviant-los si fa falta. No obstant, al ser un 

projecte d’una sola persona, aquesta ha emulat tots els rols que es presenten a l’Scrum, al igual 

que les fases existents, unificant-les depenent de com s’anés realitzant el treball. També, com a 

annexe, es mostren els sprints realitzats, amb un total de 11 sprints d’una setmana per durada 

(incloent els caps de setmana). Cal esmentar que el total d’hores realitzats ha estat aproximat - 

superant per una lleugera quantitat - a la quantitat d’hores recomanades per la UIB per a la 

realització del TFG. Hem estat un total de 457 hores. 

 

 L’elecció de les tecnologies emprades ha esdevingut un apartat important en aquest TFG. 

S’han fet un conjunt de comparatives a diferents nivells entre les candidates, havent arribat a la 

conclusió d’emprar les següents tecnologies:  

1. Sistema híbrid, tant en aplicació mòbil com web, així com Android, iOS com Windows 

Phone.  

2. Com a front-end: Ionic 3, un framework de Javascript on el codi emprat és TypeScript, que 

vendria a ser JavaScript però tipat.  

3. Com a Backend: Firebase, un BaaS que ens proveirà tant la base de dades, com el servidor, 

l'emmagatzematge d’informació i multimèdia, així com l’autenticació.  

 

S’han fet ús de llibreries externes que ens han facilitat el desenvolupament del producte, com els 

gràfics, tags, animacions, etc… 

 

Cal esmentar que ha hagut d’haver un procés d’aprenentatge en segons quines tecnologies 

seleccionades, ja que o bé no es tenien coneixements previs sobre aquestes, o si es tenien 

experiències prèvies, s’han hagut de profunditzar en detalls per als objectius marcats. Per 

exemple, a la universitat el concepte de base de dades NoSQL s’ha tractat de manera teòrica, però 

mai havia posat en pràctica els conceptes. El mateix passa amb Ionic, que, de manera transitiva, 

afecta a JavaScript, que foren uns conceptes més teòrics que pràctics. No obstant, també ha 

suposat una motivació extra l’haver adquirit aquests coneixements, que fora les eines 

d’aprenentatge adquirides a la universitat, no hagués estat possible. Considerar també l’ajuda 

donada per l’empresa, facilitant documents, exemples de codi i idees, sobre tot en el caire 

empresarial.  
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 6.3 Desenvolupament de l’aplicació  

6.3 Desenvolupament de l’aplicació 

Gràcies a la metodologia seguida, la decisió de les tasques a realitzar, dividint-les per 

setmana i establint un ordre entre els mòduls, ens ha permès obtenir un control major sobre el 

procés, tant com a funcionalitats i de temps.  

 S’han explicat els 6 mòduls distints de l’aplicatiu, on a cada un s’ha detallat el 

funcionament que presenta, així com les característiques que hagin pogut demostrar. Depenent 

del moment en el que ens trobàvem, si hi havia algun aspecte tècnic a explicar que no s’havia 

explicat abans, l’hem explicat mostrant la secció de codi corresponent, i evitant fer-ho en els altres 

casos, ja que sinó l’extensió del treball hagués estat major a la permesa. Aquest apartat ha estat el 

més llarg de tot el TFG, i segons quines fases no han estat trivials. Haver d’aprendre el 

funcionament de TypeScript, així com les característiques que presenta Ionic han augmentat el 

temps que s’esperava per a la realització del projecte. Per altre banda, també s’ha intentat fer un 

projecte que permeti tenir un gran índex de reutilització. Per això, el disseny de les pantalles 

també presentaren una dificultat major, ja que no és fàcil plasmar la idea que tens al cap a l’esbós, 

i de l’esbós al codi. No obstant, estic molt satisfet per a l’ús donat a la programació funcional, 

estalviant-me una quantitat enorme de temps en la creació de mètodes trivials i repetitius.   

Tots els mòduls han tingut una dificultat, però si haguéssim de decidir quin ha estat el més 

complicat, i quin el més senzill, el resultat seria de què el mòdul de gimnàs ha estat el més 

complicat, ja que va ser el primer a realitzar, i el que més funcionalitats a pensar té, apart de tot 

l’ús multimèdia tractat. En canvi, l’apartat més senzill ha estat el de nutrició, ja que s’ha après del 

de gimnàs, i el procés de creació de dietes ha estat més trivial degut a la llibertat de l’usuari en 

l’elecció dels aliments, que han estat descriptius i no d’un llistat d’elements.  

 

Ja que s’ha esmentat l’apartat multimèdia, comentar que la totalitat d’exercicis és de 102 i que 

durant el mes de març l’equip va anar a Santa Margalida, al gimnàs s’Estanyol, a fer les 

gravacions al subcampió d’Espanya Jordi Roldán, adquirint així un prestigi inicial per a 

l’aplicatiu, i al mateix moment, evitar el tema del copyright en apartats multimèdia.  

 

El mateix passa amb els aliments. L’equip va passar dues setmanes de contínua extracció 

de dades sobre la base de dades pública del govern espanyol per oferir una informació de molta 

utilitat, podent filtrar els aliments per informació nutricional.  

 

No obstant, tot això ha servit per apreciar més el treball, les feines fetes, la  comunicació 

amb l’equip, l’estimació que un agafa a la feina feta per un mateix, i veient que el món de 

l’emprenedor, és de tot, menys fàcil. 

6.4 Treball futur 

 

 Després d’haver arribat al punt actual del projecte, i havent explicat ja tot el recorregut 

fins a l’actualitat, ha tocat pensar què fer a partir d’aquesta situació. L’objectiu principal és 

avançar amb aquest projecte, ja que l’equip aposta per ell i pel servei que pot oferir, volent arribar 

a convertir-se amb una xarxa social destinada al món saludable. Per tant, els camins disponibles  
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 6. CONCLUSIONS  

 

que trobem a partir d’ara analitzats han estat la millora tecnològica del producte, acompanyada 

de negociacions amb empreses tant de caràcter esportiu com nutricional per a posar en 

funcionament l’aplicació. No obstant, considerar també la recerca d’inversors per lluitar la idea 

de la xarxa social, elaborant un Pitch Deck que serveixi d’enganxament i curiositat per a captar 

gent interessada en apostar per a la nostra idea.  

6.5 Opinió Personal 

 

 Per a finalitzar amb el document, m’agradaria poder transmetre el meu punt de vista 

sobre el projecte i què significa per una persona de l’edat de 24 entrar al món de l’emprenedor.  

 

El projecte ha servit per madurar personalment tant a nivell tecnològic com a nivell 

empresarial. Poder haver presentat una idea que va sorgir fa un any com a projecte final de grau, 

resumeix, d’alguna manera, la satisfacció d’haver lluitat per una idea pròpia, afrontant els riscs i 

dificultats que això implica. Formar part d’una Start Up amb l’equip que estic m’ha animat més a 

entrar al món de l’emprenedoria, i a aprendre a lluitar pel que jo vulgui. Pens que és ara quan ho 

he d’intentar, amb l’edat que tenc i els coneixements actuals, ja que tenc l’oportunitat d’aprendre 

dels millors i a no tenir un impacte massa gran en cas de fracàs. No obstant, la felicitat que dóna 

veure a una persona emprar el teu sistema, que vengui i et doni l’enhorabona, és immensa, i crec 

que és el principal motiu que t’anima a seguir envant, a voler rebre més crítiques, bones o 

dolentes, però anar millorant. 

 

 He volgut fer el TFG del present  projecte per dos motius. El primer, superar el repte 

personal que em vaig marcar de crear dita aplicació. El segon, per donar inici a una etapa de la 

meva vida que, encara que no vagi bé, en un futur podré dir que ho vaig intentar.   
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Annexe 1: Sprints del projecte 

 

Sprints del projecte.  

 
En el següent annexe s’introdueixen els sprints realitzats per al desenvolupament del 

projecte. Cada sprint consta de 7 dies, ja que els caps de setmana estan inclosos. Les taules tenen 

representades les columnes del nom de la tasca, a quina area pertanyen, les hores que estimàrem 

i les hores que realment varen dur de feina. A la cloenda de cada sprint, s’hi fa un petit comentari, 

fent una revisió del què ha passat, si s’han complert les previsions, dificultats, etc. Finalment 

trobarem un resum d’hores i opinió sobre el resultat final. 

 

Setmana 1: 

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Anàlisi i investigació del negoci Negoci 4 6 

Elaboració de Canvas Negoci 3 5 

Obtenció de Rols Negoci 2 4 

Matriu DAFO Negoci 2 4 

Obtenció Requisits Arquitectura 8 7 

Anàlisi proposta tecnològica Arquitectura 10 13 

Elecció tecnologies Arquitectura 2 4 

Casos d’ús Arquitectura 5 5 

Estudi seccions i contingut app Arquitectura/
Disseny 

4 6 

  40 54 

 

Sprint Review: Al ser l’inici del projecte, moltes consideracions han hagut de ser preses més 

d’una vegada. Les seccions d’anàlisi han ocupat més hores de les previstes degut a l’estudi de 

diferents tecnologies que no s’havien considerat. S’han fet un total de 14 hores més repartides en 

7 dies, el que implica un increment de feina diària de 2 hores cada dia. Aquestes dues hores han 

estat realitzades els vespres, majoritàriament.  
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Setmana 2:  

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Prototipat paper Disseny 10 8 

Recerca aliments API Informació 4 6 

Recerca exercicis API Informació 2 2 

Investigació Firebase Arquitectura 4 8 

Treball de camp: Filmar exercicis. Informació 3 3 

Inici estructura projecte Firebase Arquitectura 4 5 

Inici scrapping Aliments Informació 3 3 

Investigació login Social Funcionalitat 2 4 

Investigació PWA Arquitectura 3 5 

  40 49 

 

Sprint Review: Altre vegada, les hores realitzades han estat superiors a les estimades, encara que 

l’interval s’ha reduït. La diferència d’hores ha estat degut en temes d’investigació, ja que pel tema 

dels aliments es desconeixen en tota totalitat l’existència de les pàgines web consultades. Apart, 

la inexperiència amb Firebase ha fet que es dediqués més temps al domini de la tecnologia.  

 

Setmana 3 

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Creació del projecte en Ionic Arquitectura 3 3 

Connexió Ionic amb Firebase Arquitectura 3 3 

Creació Pantalla Home, incloent CSS Disseny 4 3 

Creació Formulari Rutina Funcionalitat 2 4 

Validació paràmetres formulari Funcionalitat 1 2 

Creació pantalla dies que composen una 
rutina 

Funcionalitat 2 2 
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Creació d’un dia en concret Funcionalitat 4 5 

Creació d’un exercici en concret Funcionalitat 3 4 

Edició Exercici concret Funcionalitat 2 2 

Edició dia en concret Funcionalitat 4 3 

Guardar rutina a Firebase Funcionalitat 2 2 

Estil css pàgines Rutina Disseny 5 7 

Creació Main Gimnàs Funcionalitat 2 2 

Enrutament pàgines Funcionalitat 2 1 

Comprovació emmagatzematge Rutina Funcionalitat 1 2 

  38 45 

Sprint Review: Aquesta setmana ens tornem a passar, però seguim reduint el temps previst. 

L’escàs coneixement de CSS ens ha fet augmentar el número d’hores previstes, així com algunes 

funcionalitats. No obstant, també hem estat capaços de reduir el temps en segons quines 

activitats.  

 

Setmana 4 

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Creació llista Rutines Funcionalitat 4 4 

Estil i animació rutines. Disseny 3 2 

Visualitzar una rutina.   Disseny 6 7 

Formulari redacció comentaris a una 
rutina 

Funcionalitat 2 3 

Llistat de comentaris Funcionalitat 2 5 

Subscriure’s a una rutina Funcionalitat 3 2 

Activar una rutina  Funcionalitat 4 3 

Creació pàgina entrenament Funcionalitat 3 4 

Creació pàgina dia entrenament Funcionalitat 3 4 

Lògica Storage pàgina exercicis Funcionalitat 8 20 

  38 54 
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Sprint Review: Malauradament, aquest Sprint no ha estat tal com esperàvem. Totes les tasques 

anaven en bona direcció en quan a temps i estimació, però la tasca consistent amb la lògica de 

l’Storage va presentar una dificultat que no s’esperava en absolut. Es va poder arribar al pròxim 

Sprint fora tasques pendents degut a què durant tot el cap de setmana es va intensificar la feina 

amb el problema a resoldre.  

 

Setmana 5  

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Creació main Nutrició Funcionalitat 1 1 

Creació Formulari Dieta Funcionalitat 3 2 

Pàgina dies totals dieta Funcionalitat 2 2 

Pàgina dia de la dieta en concret Funcionalitat 3 5 

Guardar Dieta Funcionalitat 2 2 

Llistat de dietes Funcionalitat 3 2 

Reunió tutora Seguiment 2 1 

Veure una dieta concreta Funcionalitat 4 2 

Veure dies dieta concreta Funcionalitat 2 3 

Llistar comentaris dieta Funcionalitat 1 1 

Formulari comentari dieta Funcionalitat 1 1 

Guardar comentaris de la dieta  Funcionalitat 2 1 

Disseny general dieta Disseny 8 4 

Scrapping aliments Informació  5 5 

  39 32 

 

Sprint Review: Per primera vegada les tasques realitzades han duit menys hores que les 

planejades. Això té explicació degut a què a l’Sprint anterior, molts de dubtes i funcionalitats aquí 

reutilitzades es varen resoldre de manera satisfactòria. Per tant, tan sols ha estat adaptar-ho a 

aquest nou mòdul. Hem obtingut un marge de 7 hores aquesta setmana, on s’ha pogut descansar 

el cap de setmana.   
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Setmana 6 

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Creació pàgina consulta aliments Funcionalitat 2 2 

Filtres aliments Funcionalitat 3 6 

Pàgina aliment en concret Funcionalitat 2 2 

Anàlisi sistema amistats  Arquitectura 5 5 

Estructura pàgines mòdul amistats Funcionalitat 2 3 

Pàgina cercador d’amistats Funcionalitat 3 2 

Funcionalitat agregar amistats Funcionalitat 2 4 

Funcionalitat eliminar amistats Funcionalitat 2 2 

Funcionalitat acceptar amistats Funcionalitat 3 2 

Funcionalitat veure amistats totals Funcionalitat 2 1 

Administrar amistats al firebase Funcionalitat 5 8 

Disseny pàgines amistats Disseny 6 3 

Estructura pàgines mòdul reptes Funcionalitat 1 1 

Creació Reptes Funcionalitat 4 3 

Incorporació llibreria tags Funcionalitat 1 2 

Funcionalitat confirmació repte Funcionalitat 2 1 

Registre de nou repte a la base de dades Funcionalitat 4 3 

  43 50 

 

Sprint Review: Setmana intensa, però satisfactòria. S’ha aconseguit resoldre en absoluta totalitat 

el mòdul d’amistats i l’inici dels reptes, així com finalitzar la d’alimentació. No obstant, les 7 hores 

que guanyàrem a l’anterior Sprint s’han consumit dintre d’aquest, passant a una totalitat de 50 

hores, volent dir que el cap de setmana s’ha impulsat bastant el resultat de l’Sprint.  
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Setmana 7 

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Llistat reptes  Funcionalitat 2 2 

Disseny llistat reptes Disseny 1 1 

Pàgina repte concret Funcionalitat 2 3 

Activació de repte  Funcionalitat 1 1 

Creació de referència del repte a 
Firebase amb l’usuari 

Funcionalitat 3 4 

Pàgina llistat reptes subscrits Funcionalitat 2 2 

Afegir amics a un repte no començat Funcionalitat 3 2 

Eliminar amics d’un repte no començat Funcionalitat 1 1 

Pàgina detall repte no començat Funcionalitat 1 1 

Lògica començar un repte Funcionalitat 3 3 

Control sistema finalització reptes Funcionalitat 2 5 

Filtres reptes Funcionalitat 2 2 

Reunió Tutora Seguiment 2 2 

Redacció documentació  Redacció 4 7 

Reunió tutora Seguiment 1  

  30 36 

 

Sprint Review: Setmana on s’havien destinat menys hores degut a temes externs al projecte. No 

obstant, s’ha començat amb la documentació, començant amb la redacció del model de negoci, 

així com les comparatives de les tecnologies seleccionades.   
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Setmana 8 

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Edició vídeos gravats Edició 3 3 

Scrapping aliments Informació 3 4 

Crear estructura general estadístiques Funcionalitat 1 1 

Estadístiques generals de gimnàs Funcionalitat 4 6 

Estadístiques generals exercicis Funcionalitat 2 3 

Estadístiques exercici en concret Funcionalitat 2 2 

Estadístiques generals reptes Funcionalitat 2 2 

Estadístiques socials reptes Funcionalitat 2 2 

Lògica medalles i estructura Arquitectura 5 2 

Disseny pantalla obtenció medalla Funcionalitat 1 1 

Incorporació i comprovació de medalles 
en el moment d’obtenir-les. 

Funcionalitat 8 7 

Estructura pàgines mòdul medalles Funcionalitat 1 1 

Llistat de medalles de l’aplicació Funcionalitat 1 1 

Llistat de medalles obtingudes Funcionalitat 2 2 

Llistat del rànking d’usuaris Funcionalitat 2 2 

Estadístiques de medalles Funcionalitat 3 3 

  43 42 

 

Sprint Review: Sprint on l’estimació i la feina realitzada ha estat molt acurada. Satisfacció 

personal degut a què ja es comença a preveure el temps estimat amb el temps real. Apart, la feina 

de camp ha estat finalitzada, havent editat tots els exercicis i obtingut tots els aliments.   
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Setmana 9  

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Incorporació vídeos i Figuras al storage 
de Firebase 

Edició 3 3 

Incorporació aliments a l’aplicatiu Edició 2 2 

Creació calendari mostrant els dies  Funcionalitat 3 2 

Creació pàgina visualització exercicis Funcionalitat 2 1 

Creació pàgina visualització exercici 
concret 

Funcionalitat 1 1 

Investigació i creació fórmules de 
l’índex de massa corporal i l'índex de 
greix corporal.  

Investigació 2 2 

Creació pàgina formulari d'informació 
personal 

Funcionalitat 2 3 
 

Enregistrament dades inserides  Funcionalitat 1 1 

Generació d’estadístiques de seguiment 
i control de l’IMC i IGC 

Funcionalitat 3 2 

Creació pàgina configuració  Funcionalitat 2 2 

Guardar canvis personals, així com 
Figura de perfil 

Funcionalitat 2 2 

Documentació  Redacció 8 10 

  31 31 

 

Sprint Review: Degut a què la majoria de les funcionalitats estan ja resoltes a l’aplicatiu, les 

tasques pendents eren més trivials que les ja realitzades, i per això, hem aconseguit una exactitud 

entre les hores previstes amb les realitzades. No obstant, prevem que la documentació ens 

suposarà un augment d’hores previstes de cara als pròxims sprints.  
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Setmana 10 

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Filtratge llista de rutines Funcionalitat 3 3 

Filtratge llista de dietes Funcionalitat 3 3 

Logout de l’aplicació. Funcionalitat 1 1 

Reunió tutora Seguiment 2 2 

Investigació deploy i PWA Funcionalitat 3 5 

Documentació Redacció 10 15 

  22 29 

 

Sprint Review: Una vegada finalitzada les funcionalitats de l’aplicació, queda centrar-nos al 

màxim amb la documentació. Per tant, aquesta setmana volíem dedicar-li 10 hores i mirar 

d’acabar. No obstant, el tema de redactar no és tan simple com pareix i les millores i revisions, 

així com la falta d’imaginació per escriure han fet allargar les hores realitzades. 

 

 

Setmana 11 

 

Tasca Àrea Hores estimades Hores 
dedicades 

Reunió Tutora Seguiment 1 2 

Documentació Redacció 18 20 

Llançament PWA Funcionalitat 2 5 

Presentació Redacció 6 8 

  27 35 

 

Sprint Review: Hem finalitzat el TFG. No obstant, acabem el darrer sprint amb un total de 8 

hores més de les previstes, degut a què el llançament de la PWA no ha estat tan senzill com ens 

pensàvem. S’ha finalitzat la documentació  a partir de les correccions i millores proposades de la 

tutora.   
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Resum General 

 

Hores totals estimades: 391 

 

Hores totals realitzades: 457 

 

Diferència hores estimades amb hores realitzades: 66 

 

Comentaris finals:  

 

 Molt content amb el resultat final de les hores realitzades. La veritat és que fer-ho un 

totsol té els seus inconvenients però també les seves avantatges. La falta d’experiència va fer que 

no realitzéssim un bon anàlisi en el moment d’estimar les hores, ja que la totalitat ha estat de 66 

en diferència. No obstant, la feina feta concorda amb el que estipula l’EPS, ja que s’estima que per 

a realitzar un TFG de manera adequada i coherent són necessàries 450 hores, i nosaltres n’hem 

realitzat 457. Les primeres setmanes resultaren ser més difícils i costoses, ja que molts d’aspectes 

eren de pura programació i hi havia molts de temes que no havien estat tractats prèviament. Per 

tant, aprenem dues lliçons, entre d’altres: 

 

1. Hem de pensar més amb les hores d’anàlisi i d’aprenentatge, així com l’obtenció de 

coneixements en quan a un aspecte, sigui tecnològic, empresarial, etc… 

 

2. Si pensam que una tasca ens durarà X hores, per a intentar donar amb exactitud amb les 

hores que es treballaran, sumar sempre un factor Y, quedant la totalitat d’hores com a X 

+ Y. 
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