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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest apartat s’introduirà als lectors en el context del projecte realitzat, s’explicarà la 

motivació, els objectius, un petit resum i l’estructura del document. 

1.1  Motivació 
La idea de desenvolupar aquesta aplicació ha sortit del negoci familiar que he vist i viscut 

des de petit, sempre he vist com dur a terme la gestió del negoci podia arribar a ser etern 

i feixuc, per la qual cosa vaig prendre la decisió de desenvolupar una aplicació que 

permetés tirar endavant el negoci sense que fos complicat i en moltes ocasions, embolicat. 

He volgut creuar en els camins dues etapes de la meva vida, la que estic finalitzant els 

meus estudis d’informàtica i la que vaig viure abans de l’etapa universitària, per la qual 

cosa he vist que era el meu moment i la meva oportunitat per tirar endavant aquesta idea 

que sempre va estar allà. 

1.2  Objectius 
Partint de la base en la que per al desenvolupament d’aquest projecte he hagut d’aprendre 

a fer servir el framework de zero, aprendre com funcionen les aplicacions mòbils i 

aprendre a dissenyar una API, em vaig voler marcar uns objectius ambiciosos però a 

l’hora sent conscient que s’havien de complir, per molt esforç que costés. 

• Programar una aplicació mòbil funcional. 

• Aprendre a gestionar un projecte d’aquestes característiques. 

• Aconseguir fer funcionar l’aplicació en Android i iOS. 

• Ser capaç d’aprendre el framework Flutter i Dart. 

  



 8 

1.3  Resum del treball 
Aquest treball es basa en el desenvolupament d’una aplicació mòbil que sigui capaç de 

funcionar tant per iOS com per Android. Al llarg de tota aquesta memòria, es detalla com 

s’ha arribat a prendre cada decisió i com s’ha aconseguit arribar a l’objectiu final. 

L’aplicació mòbil està pensada per ser capaç de gestionar un negoci d’un pagès sense cap 

mena de problema, oferint les funcionalitats d’introduir, consultar, modificar i eliminar 

dades. A més a més, també oferirà un apartat per poder consultar les estadístiques del 

negoci i un altre per consultar les comparatives amb anys anteriors. 

Durant el treball, s’han realitzat estudis de les metodologies, eines de gestió, eines de 

desenvolupament, requisits funcionals i no funcionals, i molts altres que més endavant 

trobarem amb més detall. 

 

1.4  Estructura del document 
El document està dividit en els següents apartats: 

• Introducció: Breu resum del contingut i la motivació per desenvolupar aquest 

projecte. 

• Aspectes de la planificació: Tot un recull dels diferents estudis que s’han realitzat 

previs al desenvolupament de l’aplicació i on s’han pres les decisions principals. 

• Descripció de funcionalitat i anàlisis: Explicació dels requeriments funcionals i 

no funcionals i, a més a més, els casos d’ús. 

• Descripció de la tecnologia utilitzada: S’explica quines tecnologies s’han aplicat 

i com s’ha fet per poder desenvolupar el projecte. 

• Disseny de l’aplicació: S’explica el disseny de la interfase. 

• Implementació: S’explica quines decisions s’han pres durant la implementació 

explicant les parts de codificació. 

• Conclusions i treball futur: Es tracten les parts que no s’ha pogut arribar i/o les 

que es queden pendents d’implementar en un futur. També hi ha les conclusions. 

• Web grafia: Recull dels enllaços principals d’on s’ha pogut extreure la 

informació. 
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2. ASPECTES DE PLANIFICACIÓ 
Un cop ja tenim clara la idea del nostre projecte, s’han de realitzar una sèrie d’estudis per 

poder obtenir informació del desenvolupament, gestió, etc. És molt important saber donar 

els primers passos en un projecte que s’ha d’afrontar gestionant a la perfecció tots i 

cadascun dels apartats, per això, tot seguit exposo els diferents estudis que he fet. 

2.1  Estudi de viabilitat 
L’objectiu principal d’aquesta aplicació serà el substituir tots aquells papers o passos 

necessaris que es poden mecanitzar i que han de dur a terme els pagesos cada dia. Es vol 

poder facilitar molt més la feina, i fer que sigui una experiència còmoda i útil, la idea està 

en que es poden consultar i introduir les dades en qualsevol moment i des de qualsevol 

lloc (disposant d’una connexió a internet). 

Es considera que amb les estadístiques i comparatives que es puguin treure, es pugui rebre 

tota la informació necessària per treure conclusions. També tindrà molta utilitat la part de 

poder rebre els tractaments, reunions i rebuig de les partides dutes al magatzem, no seria 

necessari el fet de desplaçar-se fins a un lloc només per mirar si hi ha penjat algun anunci, 

etc. 

Pel que faria a la part dels treballadors, seguint amb les normes aplicades a partir de l’any 

2020, la mateixa aplicació permetrà que puguin anotar les seves hores, saber quan han de 

cobrar el mes següent, consultar el seu horari laboral, si es treballarà o no. Totes aquestes 

són funcionalitats necessàries que es poden aprofitar dintre de la mateixa i es gestionarà 

a partir dels permisos. 

El projecte serà útil perquè significa un canvi en la vida de tots aquells usuaris que utilitzin 

l’aplicació. Gràcies als estudis previs que s’han fet i també a les proves que fan els usuaris, 

es pot aconseguir arribar a l’objectiu d’una forma molt clara i també conèixer els punts 

de vista per a seguir millorant amb noves funcionalitats i nous apartats. Desenvolupar-lo 

dintre del termini establert (9 mesos) es realment complicat, això es deu a la gran quantitat 

d’informació que s’ha de buscar i, a més a més, també es deu a les diferents 

implementacions que s’han d’anar fent per aconseguir un bon producte i que sigui atractiu 

a la vista dels usuaris finals. 
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2.2  Anàlisi DAFO 
L’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és una eina d’estudi 

per realitzar un diagnòstic fiable sobre la situació d’un projecte o empresa. S’utilitza per 

poder planificar una estratègia de futur, on l’objectiu del anàlisis es determinar els 

avantatges del producte i l’estratègia que més convingui en funció de característiques 

pròpies i del mercat. 

DEBILITATS AMENACES 

• Depèn de la zona on estigui situat 

el pagès, pot no tenir connexió a 

internet, la qual cosa 

impossibilitaria la consulta de 

dades o la introducció. 

• Tenir un disseny de l’aplicació 

molt treballat, no modificarà la 

idea que tingui l’usuari final, s’ha 

d’aconseguir un disseny molt 

simple i molt intuïtiu. 
 

• Competència directa en el mateix 

sector amb una idea semblant o 

igual. 

• Noves idees amb funcionalitats més 

encertades o de més fàcil accés. 
 

FORTALESES OPORTUNITATS 

• Facilitat per poder saber dades 

concretes del negoci del pagès. 

• Facilitat per poder introduir dades 

del dia a dia. 

• Fàcil utilització de l’aplicació, s’ha 

de fer molt intuïtiva. 
 

• Explotació de l’aplicació per tot el 

sector agricultor, primer començaria 

per la meva comarca, si funciona es 

pot ampliar a província, i després 

províncies. S’anirà escalant poc a 

poc. 

• Poder utilitzar l’aplicació des de 

qualsevol lloc amb connexió a 

internet. 

• Disposar de dades reals i instantànies 

sense necessitat de consultar papers 

ni fer càlculs. 
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Després de fer aquest anàlisis, extrec que encara que les debilitats i les amenaces puguin 

causar problemes en l’inici de mercat, aquesta aplicació crec que té molt potencial per 

triomfar dintre de la comunitat i fer-se el seu propi espai, ho puc deduir degut a la seva 

facilitat en l’ús del dia a dia i també per la possibilitat d’obtenir qualsevol dada d’una 

forma instantània. 

2.2.1 Conclusions 

La conclusió que extrec després de fer els diferents estudis, entre altres l’anàlisi 

estratègica DAFO es que desenvolupar aquesta aplicació, fer-la funcional i que s’adeqüi 

a les necessitats de tot el col·lectiu es tot un repte, ja que dintre dels 9 mesos que hi ha de 

disponibilitat per poder-la programar, pot ser que alguna de les funcionalitats previstes 

no s’hi pugui arribar. El producte final serà molt vàlid per poder començar a gestionar el 

negoci de la pagesia, l’única restricció que hi haurà durant les primeres versions, es que 

no hi haurà disponible la versió iOS. S’ha provat l’aplicació en iOS utilitzant emuladors 

dintre dels equips MacOS que ens han prestat, però de moment només sortirà al mercat 

la versió Android. 

Pel que fa a les necessitats dels propietaris, s’ha dissenyat un llistat de funcionalitats 

bàsiques i també un altre llistat de funcionalitats molt potents que ofereixen molta 

informació amb una simple vista. Es pot afirmar que s’ha dissenyat pensant amb el dia a 

dia i amb totes les funcions que desenvolupa un pagès al llarg d’una campanya. 

 

2.3 Eines de gestió de projectes 

Abans de començar a desenvolupar l’aplicació, es va creure necessari juntament amb els 

tutors de fer un estudi de les eines de projecte, per poder veure quines opcions teníem i 

quina era millor o pitjor pels nostres requisits. Era necessari tenir una eina de projecte 

perquè estem aplicant la metodologia àgil, llavors es necessitava un gestor que estigués a 

l’altura per gestionar les tasques de cada apartat correctament. També era molt important 

per poder tenir en compte les temporitzacions de cada punt i poder complir amb els 

terminis establerts. Després de fer l’estudi, vam decidir optar per Taiga, que és la eina 

que deixo explicada en aquest apartat. 
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2.3.1 Taiga 

Taiga és una plataforma de gestió de projectes dissenyada per als projectes de software, 

però també es pot utilitzar en altres àmbits. 

En les metodologies de treball on destaca es a la àgil, en concret amb el seu Kanban i el 

seu Scrum. Es tracta d’una aplicació web que es pot fer servir tant en un servei al núvol 

de tercers com en una instal·lació d’infraestructura pròpia.  

Aquesta eina compta amb la possibilitat d’integració amb múltiples plataformes com 

poden ser Jira, Asana, GitHub o Trello, a més a més de ser una solució alternativa i molt 

semblant a l’última. 

Característiques: 

• Gestió de tasques 

• Gestió d’equips 

• Gestió d’errors 

• Gestió documental a través d’una wiki 

• API que ens permet realitzar integracions amb altres plataformes 

Després de realitzar l’estudi sobre les diferents eines de gestió de les quals podem 

disposar per afrontar el desenvolupament d’aquest projecte amb tot control, m’he decantat 

per utilitzar l’aplicació de Taiga ja que les diferents característiques que ofereix i les seves 

funcionalitats, fan que estigui per sobre de la resta. 

 

2.4  Metodologia 
El desenvolupament àgil de software es mou sobre un enfocament basat en prendre 

decisions de la forma més efectiva possible, fa referència a mètodes basats en el 

desenvolupament incremental de software, on els requisits i solucions evolucionen amb 

el temps segons la necessitat del projecte.  

El treball es sol fer i programar amb la col·laboració d’equips multidisciplinaris, dedicats 

a un procés compartit per prendre decisions a curt termini. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_%C3%A1gil


 13 

En aquest projecte, s’ha seleccionat la metodologia àgil per poder gestionar-lo 

correctament. Aquesta, es una metodologia de treball que s’ha anat imposant poc a poc 

gràcies a la seva capacitat per empoderar als equips a l’hora de dissenyar i crear el 

producte ideal. 

La metodologia àgil es aquella que permet adaptar la forma del treball a les condicions 

del projecte, proporcionant així flexibilitat i rapidesa en la comunicació amb el client per 

emmotllar el projecte i el seu desenvolupament a les circumstàncies específiques de 

l’entorn. 

Amb aquest mètode, es permeten respostes ràpides a les valoracions que es realitzen del 

propi projecte, i això es precisament el que defineix la seva naturalesa, el seu caràcter 

àgil. Els quatre punts principals a tenir en compte durant la gestió són: 

• Les persones i les interaccions son la prioritat sempre, inclús per sobre dels 

processos i les eines. 

• El producte ha de funcionar perfectament, es més important que una 

documentació extensa. 

• Col·laborar amb el client sempre serà preferible a establir una negociació 

contractual. 

• El procés de treball sempre ha de respondre davant del canvi i mai estancar-se en 

un pla estricte. 

 

2.5  Requisits per al desenvolupament del projecte 

2.5.1 Requisits de hardware 

Per al correcte desenvolupament de l’aplicació serà necessari disposar d’un ordinador, 

pot tenir Windows, Linux o iOS, amb l’únic requisit de poder instal·lar els components 

necessaris per executar el framework. 

 

L’equip on es desenvolupi el projecte ha de ser capaç de poder emular aplicacions en 

navegador o mòbil virtual. 
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Per poder fer les proves correctament serà necessari disposar d’un mínim de 8GB de 

memòria RAM, tot i que en aquest cas, l’equip on s’ha desenvolupat el projecte disposa 

del doble, 16GB. 

2.5.2 Requisits de software 

Es recomanable utilitzar VSCode en la seva última versió com a IDE o editor de text per 

poder programar el codi correctament. 

S’haurà de tenir el framewok instal·lat i actualitzat dintre del mateix equip i, per executar-

lo i utilitzar les últimes novetats, haurem d’instal·lar els components de Dart i Flutter 

dintre del VSCode. 

Per poder executar el Backend correctament, s’ha de tenir instal·lat el servidor Xampp en 

la seva última versió, el qual és capaç d’executar el PHP. Per poder interactuar amb les 

bases de dades, establir relacions, definir valors per defecte i altres funcionalitats, s’ha 

utilitzat el HeidiSQL. 

Per últim, s’utilitzarà un emulador dintre del Windows per poder fer les proves de 

l’aplicació en format APK. 
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3. DESCRIPCIÓ FUNCIONALITATS I ANÀLISI 

3.1 Requeriments funcionals 
En aquest document, es detallen totes les funcionalitats que ha de tenir l’aplicació mòbil 

orientada al negoci de la pagesia. 

 

R.1 – Registre: Permetre que els usuaris es puguin registrar a l’aplicació 

R.2 – Inici de sessió: Mitjançant l’usuari i la contrasenya que tindrà cada usuari, podran 

accedir a la seva sessió 

R.3 – Consulta de dades: 

R.3.1 Part propietari negoci 

R.3.1.1 – Tractaments pendents: Mostrar quins són els tractaments que 

s’han de fer. 

R.3.1.2 – Tractaments validats: Mostrar quins són els tractaments que ha 

validat l’usuari. 

R.3.1.3 – Reunions: Consultar si hi ha alguna reunió programada pels 

socis. 

R.3.1.4 – Destrio en X collita: Mostrar quin % de rebuig ha generat una 

partida. 

R.3.1.5 – Rendibilitat: Mostrar quines classes estan generant beneficis i 

quines no. 

R.3.2 Part treballadors 

R.3.2.1 – Horari laboral: Consultar quin serà l’horari previst per la 

campanya, es modificable per dies i també per setmanes. 

R.3.2.2 – Hores treballades: Consultar quantes hores s’ha treballat. 
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R.4 – Introduir dades: 

R.4.1 Part propietari negoci 

R.4.1.1 – Collita diària: Introduir a quina classe i a quina partida s’ha 

collit i quants quilos s’han collit. 

R.4.1.2 – Despeses: Anotar les despeses del negoci, des de pagar als 

treballadors fins als tractaments que es van fent als arbres. 

R.4.1.3 – Hores invertides al dia: Introduir les hores dedicades per cada 

tasca. Això servirà per poder treure estadístiques i comparatives respecte 

a l’any anterior. 

R.4.1.4 – Validar tractaments a cada classe: Anotar que ja s’ha fet el 

tractament, per poder tenir un control des de la cooperativa i també el propi 

pagès. 

R.4.1.5 – Preu/Hora dels treballadors: Establir un preu/hora per a que 

els treballadors puguin saber el que cobraran. 

R.4.1.6 – Preu/Quilo per cada classe: Introduir a quin preu ha sortit cada 

classe. 

R.4.2 Part treballadors 

R.4.2.1 – Validar Hores: Anotar les hores treballades del dia, estarà per 

defecte la jornada laboral, però si el total d’hores es diferent, serà 

modificable. 

R.5 – Estadístiques del negoci 

R.5.1 – Preus actuals: Saber el que s’està guanyant al moment, ja que es tenen 

les dades de la quantitat de quilos i també el preu de cada un. 

R.5.2 – Despesa acumulada en campanya: Veurem totes les despeses que s’han 

anat introduint, de tal forma que es podrà saber la situació actual del negoci. 

S’afegeix la possibilitat de fer un filtratge de dates per poder obtenir la informació 

dintre d’un rang. 

R.5.3 – Quan es paga a cada treballador?: És una estadística acumulada amb 

un càlcul de les hores que ha fet cadascun i el que ha suposat el total. 
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R.5.4 – Informació sobre els productes gastats: Es tindran en compte els 

productes per cada classe, i seran tots aquells necessaris en la bona gestió, abono, 

productes d’ensulfatar... 

R.6 – Comparatives del negoci respecte altres campanyes 

R.6.1 – Preus de la fruita: Traurà unes taules que permetran saber si els preus 

han sigut més bons o iguals respecte als anys anteriors. 

R.6.2 – Dates de recollida de fruits: Farà una comparativa per cada classe, tindrà 

en compte les dates anteriors i la de l’any actual, permetrà saber si la classe s’ha 

avançat o segueix igual. 

R.6.3 – Hores treballadors: Permetrà saber si s’han hagut d’invertir més hores 

en alguna classe. 

 

3.2  Requeriments no funcionals 

3.2.1 Llistat de requeriments no funcionals 

En aquest document, s’especificaran tots aquells requeriments que no son funcionals. 

3.2.2 Portabilitat 

L’aplicació serà compatible amb els dos sistemes operatius de dispositius mòbil o 

tauletes, estarà disponible tant per Android com per iOS. Encara no es disposa de l’apartat 

web, però es podria afegir en un futur, aquest serà únicament per poder gestionar. 

3.2.3 Hardware 

La interfície d’usuari ha de ser intuïtiva i fàcil de manejar, ha de proporcionar un alt nivell 

d’interactivitat i usabilitat en totes les pantalles. No hi haurà una mida mínima per a poder 

mostrar els diferents apartats, però com més petita sigui la pantalla, més dificultats 

aportarà. 

3.2.4 Autenticació 

Per poder registrar-se i iniciar sessió a la nostra aplicació, es farà ús d’una API per poder 

fer l’autenticació de forma correcta. Es podrà utilitzar el compte de Gmail o un altre de 

tipus semblant que sigui compatible. També existirà la possibilitat d’iniciar sessió amb 
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usuari i contrasenya, ja que es pot donar el cas on un usuari no disposa de les seves pròpies 

dades. 

 

3.2.5 Seguretat 

Les dades de l’aplicació només podran ser modificades per aquells usuaris amb el permís. 

Per fer-ho, els perfils d’usuaris tindran diferents categories a l’hora de poder navegar per 

l’aplicació.  

 

3.2.6 Robustesa 

El sistema estarà en un servidor suficientment potent per poder dur a terme totes les 

accions necessàries. Aquest, estarà disponible totes les hores del dia i tots els dies de 

l’any. 

 

3.3 Diagrama de cas d’ús 

Navegar per l’aplicació. 
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Il·lustració 1. Navegar per l’aplicació 
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3.4  Descripció dels casos d’ús 
Especificació d’alt nivell 

Cas d’ús: Registrar-se a l’aplicació. 

Actors: Propietari del negoci, treballador i API de Google 

Propòsit: Registrar-se a l’aplicació mòbil 

Descripció: L’usuari vol donar-se d’alta a la nostra aplicació mòbil, ho farà 

mitjançant l’autenticació de Google. En cas de no tenir compte de Google, haurà de 

facilitar les seves dades. 

 

 

Especificació expandida 

Referències creuades: 

 Requeriments: R.1 

Casos d’us: Registrar-se a l’aplicació 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels actors Respostes del sistema 

1. Iniciar l’aplicació i registrar-se 

 

 

2. Ofereix l’opció d’entrar amb el 

compte de Google 

3. L’aplicació dona accés a les 

diferents funcionalitats 

 

Requeriments especials: Seguretat, tenir un compte de Google per poder iniciar sessió 

de forma segura o facilitar les dades personals 
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Especificació d’alt nivell 

Cas d’ús: Consultar tractaments 

Actors: Propietari del negoci, API de Python 

Propòsit: Saber quins tractaments hi ha per fer i tenir l’opció de confirmar-lo 

Descripció: L’usuari vol saber quins tractaments té pendents per fer i quines han sigut 

les valoracions al respecte sobre els tractaments anteriors. Tindrà l’opció de confirmar 

quan un tractament estigui fet. 

 

Especificació expandida 

Referències creuades: 

 Requeriments: R.2, R.3, R.3.1, R.3.1.1 

Casos d’us: Consultar tractament 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels actors Respostes del sistema 

2. L’usuari escollirà l’opció de 

consultar dades 

 

4. L’usuari escull l’opció de 

consultar els tractaments 

 

6. Escollim el tractament desitjat per 

saber més detalls 

 

 

1. Si l’usuari i contrasenya estan 

registrats, es podrà accedir dintre 

l’aplicació, del cas contrari, indicarà 

que les credencials son incorrectes 

3. El sistema farà aparèixer diferents 

opcions de consultar dades 

(tractaments, reunions, rebuig i 

rendibilitat) 

5. El sistema oferirà un llistat amb els 

tractaments que hi ha pendents de 

realitzar 
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8. L’usuari podrà afegir una 

valoració, validar el tractament i/o 

tornar enrere a la llista de 

tractaments 

7. Retorna la descripció del 

tractament, així com les dosis, 

parcel·les, temporitzacions, 

valoracions i un botó amb l’opció de 

confirmar aquest tractament 

 

Requeriments especials: Autenticació d’usuaris(seguretat). Només admet perfil 

propietari 

 

Especificació d’alt nivell 

Cas d’ús: Introduir la collita diària. 

Actors: Propietari del negoci 

Propòsit: Es vol poder introduir la collita diària que va realitzant el propietari 

Descripció: Cada vegada que es va al magatzem o es realitza una gestió, s’ha de poder 

introduir el que ha recol·lectat el propietari del negoci. Aquesta part es molt important 

ja que va directament lligada a les estadístiques del negoci i afectarà a la rendibilitat. 

 

Especificació expandida 

Referències creuades: 

 Requeriments: R.2, R.4, R.4.1, R.4.1.1 

Casos d’us: Introduir collita 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels actors Respostes del sistema 

1. L’usuari es dirigeix a l’apartat 

d’introduir dades 

1. Si l’usuari i contrasenya estan 

registrats, et redirigeix dintre 
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4. El propietari del negoci escull 

l’opció d’introduir collita 

6. L’usuari introduirà totes les dades 

necessàries i les enviarà per poder 

guardar-les 

l’aplicació, sinó, indicarà que les 

credencials son incorrectes 

3. El sistema retornarà un seguit 

d’opcions per introduir dades i, 

d’aquesta forma, enriquir la 

informació de la base de dades 

5. L’aplicació li retornarà un seguit 

d’opcions on es poden introduir totes 

les dades necessàries per dur a terme 

els tractaments d’estadístiques. 

7. El sistema agafarà aquestes dades 

i les guardarà a la base de dades. 

Posteriorment, retornarà a l’usuari a 

l’apartat d’introduir dades 

 

Requeriments especials: Ser usuari amb perfil de propietari 

 

Especificació d’alt nivell 

Cas d’ús: Estadística de preus actuals. 

Actors: Propietari del negoci 

Propòsit: Obtenir estadístiques dels preus actuals 

Descripció: El sistema ha de ser capaç de treure estadístiques del programa per oferir 

el màxim rendiment als usuaris  

 

 

Especificació expandida 
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Referències creuades: 

 Requeriments: R.2, R.5, R.5.1 

Casos d’us: Estadística dels preus actuals 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels actors Respostes del sistema 

1. Iniciar l’aplicació i iniciar sessió 

3. L’usuari es dirigeix a l’apartat 

d’estadístiques 

 

 

5. L’usuari escull l’opció de preus 

actuals per rebre les estadístiques 

 

 

7. Un cop vistes, l’usuari tindrà 

l’opció de tornar enrere 

2. Si l’usuari i contrasenya estan 

registrats, et redirigeix cap a dintre 

l’aplicació, del cas contrari, indicarà 

que les credencials son incorrectes 

4. L’aplicació retornarà més opcions 

per poder escollir sobre quin apartat 

es desitja rebre estadístiques 

6. El sistema retornarà en una 

pantalla un seguit de dades 

detallades concretament per poder 

saber en quin punt es troba el seu 

negoci 

 

Requeriments especials: Ser usuari amb perfil de propietari 

 

Especificació d’alt nivell 

Cas d’ús: Comparar preus amb anys anteriors 

Actors: Propietari del negoci 

Propòsit: Comparar els preus de la fruita respecte anys anteriors 
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Descripció: L’usuari vol saber si la campanya actual està anant millor que l’anterior 

o les anteriors. Amb aquestes comparatives podrà saber en tot moment la situació 

actual del seu negoci i en quins punts ha millorat. 

 

 

 

Especificació expandida 

Referències creuades: 

 Requeriments: R.2, R.6, R.6.1 

Casos d’us: Comparar preus amb anys anteriors 

Curs típic d’esdeveniments: 

Accions dels actors Respostes del sistema 

1. Iniciar l’aplicació i iniciar sessió 

3. L’usuari es dirigeix a través del 

menú a l’apartat de comparar dades 

5. L’usuari escollirà l’opció de 

comparar els preus de la fruita amb 

l’any i anys anteriors 

7. L’usuari tindrà l’opció de tirar 

enrere una vegada hagi pogut 

revisar tota la informació 

2. Si l’usuari i contrasenya estan 

registrats, et redirigeix cap a dintre 

l’aplicació, del cas contrari, indicarà 

que les credencials son incorrectes 

4. L’aplicació retornarà més opcions 

per escollir quines comparatives vol 

veure 

6. El sistema retornarà tota la 

informació sol·licitada per l’usuari 

 

Requeriments especials: Ser usuari amb permís de propietari 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA UTILITZADA 

4.1  Llenguatge utilitzat 
Quan es desenvolupa una aplicació mòbil, es sol pensar que el llenguatge seleccionat és 

Java o Kotlin, o altres llenguatges força populars dintre de la comunitat. 

En aquest cas, no s’ha desenvolupat una aplicació nativa de Android, sinó que s’ha 

desenvolupat una aplicació que utilitza el mateix codi i es pot fer servir per les diverses 

plataformes, cosa que fa que la situació doni una volta de 180º i ens decidim per uns altres 

llenguatges alternatius. Els llenguatges utilitzats per al desenvolupament d’aquest 

projecte han sigut els tres següents: 

• Dart: és el llenguatge que utilitza el framework, per la qual cosa ja està incorporat 

i preparat per a funcionar amb aquest. 

• PHP: Llenguatge utilitzat per poder desenvolupar el Backend del projecte, amb 

ell hem pogut realitzar les consultes a base de dades de forma correcta i també 

s’ha pogut enviar i rebre dades d’una forma ràpida i eficaç. 

 

4.2  Entorn de desenvolupament 
L’aplicació s’ha desenvolupat utilitzant l’editor de text VSCode, que va dissenyar 

Microsoft per poder-lo utilitzar tant per Windows, Linux o iOS. 

Inclou suport per la depuració, control integrat de Git, ressaltat de sintaxis si alguna part 

del codi no es correcta, finalització intel·ligent de codi (funcionalitat molt adequada per 

auto completar una funció predefinida o altres funcionalitats). 

També es capaç de poder crear un emulador Android, funcionalitat que ens ha servit per 

poder provar la nostra aplicació correctament. 

Per últim en aquest apartat, hem pogut desenvolupar tant el Backend com el frontend amb 

el mateix IDE, per tant, es capaç d’executar dos projectes completament diferents sense 

cap mena de problema. 
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 Algunes de les seves característiques són: 

• Autocompletar: Ofereix autocompletar el codi en diferents llenguatges. Aquesta 

característica ofereix molts avantatges perquè sol escrivint una expressió o lletra 

ho pot interpretar i escriure la resta. 

• Live Server: Aquesta opció es molt útil quan es comença un projecte nou, 

bàsicament et permet visualitzar el codi al navegador immediatament al donar-li 

a guardar sense necessitat de refrescar. 

• Terminal integrat: Existeix l’opció d’obrir un terminal local, inclús es poden 

obrir diferents terminals en el mateix espai de treball, aquest fet, dóna molta 

flexibilitat depenent del creixement del projecte. 

• Biblioteca d’extensions: Compta amb una biblioteca d’extensions, les quals 

ofereixen infinites opcions per ser més eficient a l’hora de programar. 

• Gratuït: Ofereix el software sense cap cost addicional per totes les plataformes. 

L’alternativa principal que havia a l’hora d’escollir l’entorn de desenvolupament ha sigut 

l’Android Studio. 

Aquest entorn de desenvolupament es centra en la programació d’aplicacions per Android 

i està basat en IntelliJ IDEA, és un potent editor de codi i conté un sistema de compilació 

basat en Gradle flexible. 

Les seves característiques principals son: 

• Suport per programar aplicacions per Android Wear. 

• Eines lint per detectar problemes de rendiment, usabilitat i compatibilitat de 

versions. 

• Utilitza ProGuard per optimitzar i reduir el codi del projecte quan exporta a APK. 

• Integra l’eina Gradle, encarregada de gestionar i automatitzar la construcció de 

projectes. 

• Permet l’importació de projectes realitzats en altres entorns, Eclipse per exemple 

• Possibilita el control de versions accedint a un repositori des del que pot 

descarregar Mercurial, Git, Github o Subversion. 

• Vista prèvia en diferents dispositius i resolucions. 

• Integració amb Google Cloud Plattform, per l’accés als diferents serveis que 

proporciona Google al núvol. 
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• Editor de disseny que mostra una vista prèvia als canvis realitzats directament en 

l’arxiu xml. 

Els seus avantatges són els següents: 

• Compilació ràpida. 

• Execució de l’aplicació en temps real gràcies al seu emulador. 

• Execució de l’aplicació directament des del mòbil. 

• Conté tot lo necessari per desenvolupar qualsevol IDE. 

• Es capaç d’associar automàticament carpetes i arxius amb el seu panell. 

Els seus desavantatges són els següents: 

• Els requisits són elevats, per poder executar-lo i garantir un bon funcionament, 

necessitarà fer ús de la gran part de recursos dels quals disposem. 

• No suporta el desenvolupament per NDK. 

Un cop he vist les característiques de cadascun i les funcionalitats que em pot oferir (en 

forma d’avantatges i desavantatges), he decidit que desenvoluparé el projecte utilitzant 

VSCode perquè m’ofereix més rendiment a l’hora de treballar. És cert que Android Studio 

està pensat per desenvolupar aplicacions Android, però gasta una gran quantitat de 

recursos que al moment de gestionar i tenir moltes coses obertes (servidor en marxa, 

moltes pestanyes al navegador, gestors de base de dades, consultes..) farà que acabi 

consumint més del compte i que no vagi tant fluid con VSCode.  

Per altra banda, l’editor que s’ha fet servir per poder interactuar amb la base de dades, 

poder realitzar les consultes i poder modificar les relacions, els tipus, índex, valor 

predefinits, etc, ha sigut el HeidiSQL. 

Es un software lliure de codi obert que permet connectar-se a servidors MySQL, SQL 

Server i PostgreSQL, a partir d’aquest connector vam haver d’instal·lar l’última versió de 

Xampp per poder disposar d’un servidor al nostre equip i poder executar les bases de 

dades correctament. També s’ha utilitzat per poder-les gestionar des d’internet i per últim, 

poder executar el PHP dintre d’un entorn adequat. 
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Per la base de dades utilitzaré MySQL, és un sistema de gestió de base de dades relacional 

desenvolupada sota una llicència dual (llicència pública i llicència comercial d’Oracle). 

Està considerada com la base de dades de codi obert més popular del mon i es una de les 

més populars en general juntament a Oracle i Microsoft SQL Server, és ideal per entorns 

de desenvolupament web. 

Algunes de les seves característiques principals son: 

• Ampli subconjunt del llenguatge SQL. Algunes extensions son incloses 

igualment. 

• Disponibilitat en gran quantitat de plataformes i sistemes. 

• Possibilitat de selecció de mecanismes d’emmagatzemament que ofereixen 

diferents velocitats d’operació, suport físic, capacitat, distribució geogràfica, 

transaccions.. 

• Transaccions i claus foranies. 

• Connectivitat segura. 

• Replicació. 

• Cerca i indexació de camps de text. 
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4.3 Eines de desenvolupament 

4.3.1 Introducció 

Aquest estudi està basat en el desenvolupament de les aplicacions híbrides. En els últims 

anys, s’ha incrementat considerablement aquesta forma de disseny en les aplicacions 

mòbils. En els següents punts hi trobarem característiques dels diferents frameworks dels 

quals disposem: Ionic, Framework7, OnsenUI, NativeScript, ChocolateChipUI, Ratchet 

i Flutter, d’aquestes quatre opcions que acabem d’anomenar, totes utilitzen AngularJS. 

 

Una aplicació híbrida es aquella que està desenvolupada amb HTML5, CSS3, JavaScript 

i altres llenguatges web. Les aplicacions híbrides, es desenvolupen en un sol codi que no 

s’executa en un navegador o WebView, sinó que es converteix en codi natiu, de forma 

que es pot compilar per les diferents plataformes oferint una experiència d’usuari pròxima 

a la d’una aplicació nativa. En altres paraules, una aplicació híbrida consisteix en 

desenvolupar un sol codi per les diferents plataformes. 

 

4.3.2 Perquè utilitzar aplicacions híbrides? 

Perquè una aplicació híbrida consisteix en desenvolupar un sol codi per les diferents 

plataformes. 

En general, tenen molts avantatges, bàsicament, es tracta de diverses plataformes que 

permeten estalviar temps i diners, el fet d’estalviar temps provoca estalviar encara més 

diners. La creació d’aquestes, ens dona l’oportunitat de desenvolupar les nostres idees 

d’una forma ràpida i eficaç. 

Basant-nos en un cas real, una empresa que tingui programadors web, amb una petita 

formació, pot tenir programadors d’aplicacions mòbils, i això provoca un cost inferior i 

una corba d’aprenentatge més baixa. 
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4.3.3 Inconvenients de les aplicacions híbrides 

Com totes les coses en la informàtica, no tot poden ser avantatges, per tant, les aplicacions 
híbrides no són menys. Alguns dels problemes que ens podem trobar a l’hora de 
programar una aplicació o inclús fer-la servir com una nativa són els següents: 

• Oferir una bona experiència d’usuari se pot tornar molt tediós. 
• Tota la nostra lògica estarà feta en JavaScript, de manera que tindrem molt codi 

en aquest llenguatge si la nostra aplicació és complexa. 
• Són més lentes en temps d’execució que una aplicació nativa. 
• Les integracions amb funcions del dispositiu, no són iguals de fluïdes que una 

aplicació nativa. 

 

4.3.4 Com Flutter supera aquests inconvenients? 

Sabent els avantatges i desavantatges que tenen les aplicacions híbrides, què té Flutter 

que no té la resta de frameworks? Doncs supera en prestacions a tots els frameworks de 

desenvolupament multi plataforma existents. Aquest avantatge es deu a que compta amb 

el suport d’un gegant tecnològic com Google, el qual té la capacitat de brindar tots els 

recursos i incentius necessaris per impulsar el seu creixement i desenvolupament a curt i 

llarg termini. A més a més, conté un hot reload que facilita el desenvolupament, al fer 

algun canvi al codi, podem veure reflexats els seus efectes immediatament sense haver 

de compilar ni executar de nou el programa. També conté un renderitzat de vistes molt 

ràpid i constant (60fps), es van plantejar objectius de renderitzat molt alts per certs 

dispositius, per la qual cosa supera a qualsevol altra solució de desenvolupament mòbil 

cross-platform. Per acabar, permet accedir al hardware del telèfon, com per exemple la 

càmera, geolocalització, xarxa, emmagatzemament o SDK de tercers. 

 

4.3.5 Frameworks de desenvolupament 

4.3.6 Ionic 

El framework Ionic(https://ionicframework.com/), utilitza els patrons MVC (Model View 

Controller) i MVVM (Model View View Model), fet que provoca que es pugui treballar 

d’una forma molt més àgil i es pugui implantar una aplicació d’una forma eficaç. Obté 

els millors resultats en la previsualització d’un projecte sense la necessitat de recarregar 

el procés cada vegada, està vinculat a la capa de visualització enlloc de referenciar als 

components.  

https://ionicframework.com/
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El model  MVVM es separarà eficientment de la presentació de la informació de la 

efectivitat del programa. Aquesta flexibilitat proporciona als desenvolupadors temps de 

producció més curts i eficients, tot i que es podrà fer servir el model que més convingui 

en cada projecte i segons cada programador. El fet de tenir una web, implica que es pot 

reaprofitar codi per a l’aplicació mòbil i desenvolupar-la molt més ràpid fent només 

algunes modificacions. 

Avantatges: 

• Amb un mateix codi, podem abastir dispositius Android i dispositius IOS. 

• El desenvolupament principal es realitza amb HTML, CSS i JS, per tant, utilitzar 

aquesta eina en una empresa, facilitarà molt el desenvolupament de projectes de 

la forma més efectiva. 

• Suporta AngularJS. 

• Si es disposa d’una web, es pot reaprofitar codi per a l’aplicació mòbil. 

Desavantatges: 

• El rendiment pot ser lleugerament menor que en aplicacions desenvolupades de 

forma nativa. 

• Es un framework relativament nou i pot ser difícil trobar mòduls compartits per 

usuaris. 

• Al ser un framework nou, es canvien constantment les seves característiques. 

Pel que fa al sistema de classes, ni AngularJS ni Ionic son marcs de desenvolupament 

orientat a objectes JavaScript, per tant no es farà ús del sistema de classes. Aquesta 

característica pot estar tant al costat dels avantatges com a la dels desavantatges. En el 

control DOM (Document Object Model), AngularJS inclou una versió ultralleugera de 

jQuery anomenada jqLite que permetrà la gestió del DOM de la nostra aplicació de forma 

compatible en tots els navegadors, deixant una petita empremta en el rendiment de la 

nostra aplicació, fent que sigui més lleugera i eficient. En cas de no tenir suficient amb la 

versió reduïda, sempre podem agafar la versió completa. 

Els seus components son extremadament simples, ja que son elements HTML 

personalitzats que incorporen controladors per complementar la configuració i la 
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interacció. A diferència d’altres framework on es pot trobar widgets complexes, Ionic 

ofereix blocs de codi simples i orientats per oferir una interfaç d’usuari més rica, intuïtiva 

i atractiva pel públic receptor. També aprofita a la perfecció els principis del disseny web 

Responsive, per adaptar el contingut al tamany de la pantalla o la densitat de píxels oferts 

pel destí, optimitzant els recursos utilitzats i prestant-se a suportar pràcticament tots els 

dispositius del mercat. 

 

4.3.7 Framework7 

Framework7 (https://framework7.io/ ) no és dels més coneguts però juga amb l’avantatge 

que es completament independent i per tant, no té tantes dependències externes com 

Angular o React. En el seu apartat de disseny es sembla bastant a Ionic, aporta un disseny 

ajustat als estàndards de disseny de Android i IOS depenent de la plataforma on s’executa. 

 

La seva corba d’aprenentatge és més baixa que la de Ionic gràcies a que es poden realitzar 

aplicacions utilitzant únicament HTML5, CSS3 i JavaScript. No obstant, també permet 

que es puguin desenvolupar les aplicacions amb Vue.js o React, per poder emular-lo i/o 

executar-lo, també serà necessària la combinació amb Cordova o PhoneGap. Té suport 

de Material Design i altres components nous.  

Les seves característiques principals són: 

• View Management / Navigation suport. 

• Biblioteca “Fast click” incorporada. 

• Sintaxis fàcil i familiar pels programadors que coneixen jQuery. 

• Personalitzable. 

• Bona documentació, exemples visuals i aplicacions semipreparades. 

  

https://framework7.io/
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4.3.8  OnsenUI 

OnsenUI(https://onsen.io/) utilitza la tecnologia CSS, HTML5, JavaScript i jQuery, com 

els altres dos que acabem de veure. Una vegada programada l’aplicació mòbil, és capaç 

d’executar tant per Android com per IOS i a més a més, segons la plataforma on està 

executant, aplica un filtre o un altre, és a dir, aplicaria una interfaç de Android o de IOS, 

sent totalment diferent sense la necessitat de forçar-ho a mà. Aquest framework, es 

totalment lliure i està basat en web components, també funciona amb elements 

predefinits, i té una bona documentació oficial, ja que està tot explicat i hi ha una gran 

quantitat d’exemples per poder fer cada funcionalitat i com desenvolupar-la correctament. 

Un dels seus punts més fors seria que té el seu propi IDE de desenvolupament, Monaca. 

Conté una àmplia selecció de components de interfaç d’usuari basada en web i ajuda al 

disseny responsive per telèfons i tauletes. 

Dintre del seu codi, conté les seves pròpies etiquetes, que permeten fer absolutament 

qualsevol cosa, com per exemple ajustar la mida de la pantalla del dispositiu, també té 

moltes altres més etiquetes que permeten aplicar qualsevol característica segons la 

funcionalitat. 

Es de codi lliure i obert i ve equipada amb una font bastant bona, també es completament 

Personalitzable i domina a la perfecció les transicions entre les diferents pantalles de 

l’aplicació. 

 

Avantatges: 

• Simplicitat. 

• Funciona amb elements predefinits. 

• Excel·lent documentació i exemples de funcionalitats. 

Desavantatges: 

• Comunitat menor en comparació a altres frameworks. 

• No inclou Cordova, però el suporta. 

• No té suport per Material Design. 

 

https://onsen.io/
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4.3.9 NativeScript 

Es un framework que permet desenvolupar aplicacions mòbils utilitzant XML, CSS i 

JavaScript tant per Android com per IOS, inclús es podria arribar a construir per a 

Windows Universal Platform, a diferència de Cordova, que utilitza un WebView per 

poder renderitzar la UI de l’aplicació, NativeScript(https://nativescript.org/) utilitza el 

motor de renderitzar de la plataforma, per tant és una experiència nativa. 

 

Els seus avantatges són: 

• Es de codi lliure i obert. 

• Dona accés a les API de plataformes natives a través del codi JavaScript. 

• Ofereix als usuaris una experiència més propera a la nativa que les aplicacions 

mòbils amb Cordova. 

• Es fàcil de programar. 

• Té una bona documentació. 

• Es poden programar les aplicacions amb TypeScript. 

I els seus desavantatges: 

• No existeix el HTML i el DOM, per tant s’hauria d’aprendre a fer servir els 

diferents components per poder programar l’aplicació. 

• No conté gaires pluggins verificats. 

• Per poder programar, s’han de conèixer les API natives de Android i IOS per 

poder accedir al hardware del dispositiu i altres característiques específiques de la 

plataforma. 

• Sol es poden provar les aplicacions en un dispositiu real o en un emulador. 

• Té components que no són gratuïts. 

  

https://nativescript.org/
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4.3.10 ChocolateChipUI 

ChocolateChipUI(https://chocolatechip-ui.github.io/) és un framework d’aplicació mòbil 

que utilitza HTML5, WAML, CSS i JavaScript. Està basat en ChocolateChip, una 

biblioteca de JavaScript que inclou dos noves llibreries, ChUI.JS i ChUI.CSS. Aprofita 

HTML5, CSS3 i ECMAScript5, i es un framework fàcil de fer servir i compacte per la 

creació d’aplicacions mòbils. 

Alguns dels seus avantatges: 

• Està basat en jQuery. 

• Presenta una àmplia varietat de components. 

• Permet utilitzar Backbone, DurandalJS o AngularJS. 

• Presenta temes amb un aspecte molt semblant al natiu de IOS, Android i Windows 

Phone. 

Desavantatges: 

• Tindria el mateix que Ionic, no té components per poder accedir al hardware del 

dispositiu, per tant s’ha d’utilitzar amb pluggins de Apache Cordova. 

 

4.3.11 Ratchet 

Ratchet(http://goratchet.com/) ha estat desenvolupat per l’equip que desenvolupa 

bootstrap (un framework per implementar el disseny responsive en les webs), el qual 

compta amb temes per Android i IOS similars a les versions natives. 

Avantatges: 

• Presenta temes per Android i IOS, per tant té una experiència a la d’una aplicació 

nativa. 

• Permet utilitzar knockout, AngularJS, DurandalJS, BackBoneJS.. 

• Pot utilitzar-se per desenvolupar una aplicació web, no està limitada a aplicacions 

mòbils. 

  

https://chocolatechip-ui.github.io/
http://goratchet.com/
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Desavantatges: 

• Té falta de components, ofereix possibilitats reduïdes. 

• Com els demés frameworks, s’ha d’utilitzar els pluggins per accedir al hardware. 

• No funciona sobre cap plataforma que no sigui Android o IOS. 

4.3.12 Cordova 

Darrera de Apache Cordova(https://cordova.apache.org/) es troba l’organització Apache, 

la mateixa dels servidors web. Es va crear per poder desenvolupar aplicacions mòbils 

utilitzant els llenguatges WEB, com per exemple, HTML5, CSS3 i JavaScript. 

Avantatges: 

• L’aplicació es programa un sol cop i funciona a tots els dispositius. 

• Té molta compatibilitat. 

• Sol fa falta saber programar amb llenguatges web. 

• Sol s’ha de saber fer servir l’API de Apache. 

• No és necessari aprendre altres llenguatges. 

• Facilitat de programació. 

• Velocitat de desenvolupament. 

• Lliure i gratuït. 

• Extensible, es poden utilitzar pluggins per a funcionalitats addicionals. 

Desavantatges: 

• No es natiu, tarda més en processar. 

• No té suport per a efectes visuals. 

• Es poden agafar males pràctiques de programació. 

• Té limitacions, no pots manipular característiques dels dispositius com fent servir 

SDK. 

• Inconsistències, cada  sistema operatiu té el seu propi disseny. 

https://cordova.apache.org/
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Compatibilitats: 

 

Il·lustració 2. Compatibilitats API, https://luisperis.com/apache-cordova/ 

  

En l’anterior taula, hi podem veure les comptabilitats de la API JavaScript amb els 

diferents objectes i sistemes on executar-se. 

Cada cop que executem una aplicació compilada amb Apache Cordova, obre un 

navegador dintre del telèfon que interpreta els diferents llenguatges web amb els que s’ha 

programat, pensant d’aquesta forma, fer aplicacions resulta ser molt més simple i podem 

entendre millor com funcionarà la nostra aplicació. Aquesta, serà completament 

transparent als ulls dels nostres usuaris, per tant en cap moment sabrà que està executant 

un navegador. 
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4.3.13 Xamarin 

Xamarin(https://docs.microsoft.com/es-es/xamarin/get-started/what-is-xamarin) és una 

eina utilitzada per al desenvolupament d’aplicacions mòbils multi plataforma que permet 

als enginyers compartir aproximadament el 90% del codi en les principals plataformes. 

És una eina nova i es basa en la pila de tecnologia de Microsoft, ja compta amb una 

comunitat de més d’1’4 milions de desenvolupadors. 

Va ser construïda pels desenvolupadors darrera de Mono, una plataforma de 

desenvolupament de codi obert basada en .NET Framework. Fa servir un únic llenguatge, 

C#, per poder crear aplicacions d’alt rendiment amb un aspecte natiu. 

Els avantatges d’utilitzar-lo són: 

• Una pila de tecnologia per codificar per totes les plataformes, és a dir, amb un sol 

codi, es pot dissenyar i programar una aplicació per les diferents plataformes que 

hi hagin. 

• Rendiment proper al natiu. 

• Experiències d’usuari natives. 

• Suport complet de hardware. 

• Tecnologia de codi obert amb un fort suport corporatiu. 

• Manteniment simplificat. 

• Ecosistema de desenvolupament complet. 

Per contra, els seus desavantatges són: 

• Suport lleugerament endarrerit per les últimes actualitzacions de plataforma. 

• Accés il·limitat a biblioteques de codi obert. 

• Alt cost per ús professional i empresarial. 

• No apta per aplicacions amb gràfics pesats. 

• Tamany d’aplicació més gran. 

• Problemes de compatibilitat amb llibreries i eines de tercers. 

• Problemes d’estabilitat. 

  

https://docs.microsoft.com/es-es/xamarin/get-started/what-is-xamarin
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4.3.14 React Native 

És un dels marcs de treball de JavaScript més populars del mon en l’actualitat. Famós per 

la seva utilitat per crear aplicacions natives en plataformes Android i iOS. 

Sorgeix a partir de React, el qual es una biblioteca de JavaScript que va crear Facebook 

per dissenyar la interfaç de les aplicacions mòbils. 

 

Alguns dels seus avantatges són: 

• Desenvolupament rentable: Ofereix als desenvolupadors una via econòmica per 

crear aplicacions multi plataforma amb React Native(https://reactnative.dev/). 

Enlloc d’haver de crear dues aplicacions, el programador pot generar les dos amb 

el mateix codi. 

• Entrega més ràpida de projectes d’aplicacions: La capacitat de React Native per 

accelerar el desenvolupament d’aplicacions es una de les característiques més 

atractives de la plataforma. Els programadors aprofiten diferents components 

preparats per crear funcions d’aplicacions més ràpid que mai. 

• Aprofita JavaScript. 

• Requereix equips més petits: com que només es necessita programar un codi, no 

es necessari tenir dos equips programant per separat la mateixa idea, es pot fer tot 

d’una. 

• Avantatge de codi obert. 

• Funció de recarrega activa: mentre es va programant el codi, es poden apreciar els 

canvis en temps real dintre del simulador. 

• Comunitat de desenvolupadors activa. 

• Excel·lent rendiment de l’aplicació. 

• Aparença nativa. 

• Disseny modular. 

  

https://reactnative.dev/
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Per contrapartida, els seus desavantatges són: 

• Reptes de compatibilitat i depuració: com que encara està en la versió beta, té 

alguns problemes al moment de depurar les aplicacions. 

• Encara necessita desenvolupadors natius; depèn de les funcionalitats que es 

vulguin implementar, no serà suficient en saber JavaScript, també serà necessari 

saber programar aplicacions natives. 

• Depèn de Facebook: com que l’han desenvolupat i ho segueixen fent, si deixen de 

donar suport es perdrà. 

• Mala gestió de memòria. 

• Problemes amb la llicència i la patent. 

• Adopció lenta de les funcions més recents. 

• Reptes de seguretat de JavaScript. 

• Complicacions de rendiment i de característiques. 

• Problemes complexos relacionats amb dispositius. 

• Components de desenvolupament de tercers: com que encara està en 

desenvolupament, no tots els components que desitja l’usuari formen part, per tant 

s’han d’utilitzar components externs per aconseguir el resultat desitjat. 

 

4.4  SDK de desenvolupament 
Com bé sabem, Flutter no és un framework híbrid, sinó que tal i com veurem a 

continuació, és un SDK que està preparat per programar en Dart. Aquest, explota al 

màxim la idea d’aplicació híbrida, ja que amb un sol codi, podrem programar aplicacions 

per diferents plataformes sense necessitat de fer cap canvi. 

4.4.1 Flutter 

Flutter(https://flutter.dev/) és un framework desenvolupat per Google i està enfocat a 

realitzar aplicacions mòbils per plataformes Android, iOS i Web. Va ser desenvolupat 

amb C, C++, Dart i Skia Graphics Engine, sent aquest últim una biblioteca gràfica 

compacta que també va ser adquirida per Google. Le llenguatge de programació estàndard 

utilitzat per Flutter és Dart, la qual cosa justifica el fet de ser comú veure dues tecnologies 

sent implementades juntes. Dart es un llenguatge de script una mica més antic que Flutter, 

va ser creat l’any 2011 per Google per poder substituir a JavaScript, però la temptativa 

no va tenir èxit. 

https://flutter.dev/
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És una barreja entre un framework i un SDK que està construït amb C i C++ per 

programar en Dart. Aquesta tecnologia, integra una sèrie d’eines de producció, llibreries, 

documentació i cedeix la llibertat als desenvolupadors per poder realitzar col·laboracions. 

És capaç de compilar tant per Android(NDK) com per IOS(LLVM) i, a més a més, porta 

el seu propi motor de renderitzat, anomenat Skia, el qual inclou la pròpia aplicació 

compilada, per tant li dona una velocitat constant de 60 fps. 

 

És una tecnologia de codi obert que inclou pluggins d’edició tant per IntelliJ com per 

Visual Studio Code. En aquest sentit, el open source fomenta les contribucions per part 

dels programadors web, per tant sempre afegeix valor a la nova tecnologia.  

És un software pensat per desenvolupar en Fuchsia, el nou sistema operatiu de Google 

destinat a succeir a Android. Aquesta és la raó principal per la qual es fàcil reduir el 

ventall de plataformes amb les que es podrà desenvolupar en un futur. 

Avantatges: 

• Supera en prestacions a tots els frameworks de desenvolupament multi plataforma 

existents. 

• Hot reload, qualsevol canvi al codi, es pot veure al moment. 

• Renderitzat de vistes molt ràpid i constant. 

• Únic llenguatge per tres plataformes diferents. 

• Accés al hardware dels mòbils. 

• Accés a les funcions natives. 

• UI expressiva i flexible (fent ús dels Widgets). 

• Rendiment natiu. 

• Permet desenvolupar per mòbil, web i sobretaula. 

Desavantatges: 

• S’ha d’aprendre el llenguatge des de zero. 

• Sol es poden desenvolupar aplicacions 2D. 
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• Framework relativament nou i amb poca comunitat. 

• Llibreries limitades. 

 

Utilitza un motor gràfic anomenat Skia que renderitza en 2D els elements gràfics. Widget 

és la paraula més repetida quan es fa referència a Flutter, significa els elements gràfics 

que componen una vista, per exemple un botó, una imatge o un text, però també existeixen 

altres Widgets més complerts que estan formats per més Widgets. 

 

4.5 Decisió per desenvolupar la meva aplicació 

Després d’haver fet el procés d’investigació sobre les diferents tecnologies de les que 

disposem actualment, la primera elecció està compresa entre Ionic, OnsenUI i Flutter. 

Sota el meu punt de vista, considero que les tres opcions tenen molt bons avantatges i 

conviden a l’optimisme de cara la facilitat o la comoditat de programar una aplicació fent-

los servir, per tant en la meva proposta, em basaré en els diferents desavantatges de 

cadascun, són els següents: 

Ionic 

• El rendiment pot ser lleugerament menor que en aplicacions desenvolupades de 

forma nativa. 

• És un framework relativament nou i pot ser difícil trobar mòduls compartits per 

usuaris. 

• Al ser un framework nou, es canvien constantment les seves característiques. 

OnsenUI 

• Comunitat menor en comparació a altres frameworks. 

• No inclou Cordova, però el suporta. 

• No té suport per Material Design. 
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Flutter 

• S’ha d’aprendre el llenguatge des de zero. 

• Sol es poden desenvolupar aplicacions 2D. 

• Framework relativament nou i amb poca comunitat. 

• Enfocat sol a mòbil. 

• Llibreries limitades. 

Estudiats els desavantatges de cadascun, veig que el primer a descartar sota el meu punt 

de vista seria Ionic, ja que el fet que canviïn constantment les característiques no aporta 

la confiança suficient per treballar amb la certesa que el programat avui, demà seguirà 

funcionant. Pel que fa als altres dos restants, OnsenUI tinc l’experiència d’haver-lo 

treballat, per tant com que Flutter seria el que no he tocat i veig tot el potencial que té i 

l’experiència que em pot aportar, l’escolliré per desenvolupar la meva aplicació, ja que 

els desavantatges són molt semblants entre les dues tecnologies. 

 

4.6  Estudi tecnologia de desenvolupament del Backend 

4.6.1 Introducció 

Backend es la capa d’accés a dades d’un software o qualsevol dispositiu, que no es 

directament accessible pels usuaris i que conté una lògica de l’aplicació que maneja 

aquestes dades. El Backend també accedeix al servidor, que es una aplicació 

especialitzada que entén la forma com el navegador sol·licita les coses. 

La principal diferència entre el frontend i el Backend seria la part on fan les operacions i 

la forma de treballar, el frontend basa tot el treball a la part del client, mentre que el 

Backend basa tot el treball a la part del servidor, on es faria tot el tractament de dades i 

totes les consultes per retornar aquelles desitjades pel client. 

Es la part del desenvolupament web que s’encarrega de que tota la lògica d’una pàgina 

web funcioni. Es tracta del conjunt d’accions que passen en una web però que no veiem 

com, per exemple, la comunicació amb el servidor.  
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4.6.2 Frameworks de desenvolupament 

Abans de començar a desenvolupar el que serien els frameworks escollits per al 

desenvolupament, faig una cita als llenguatges més populars que hi ha avui en dia tant 

per Scripting com per llenguatges funcionals. 

 

Un llenguatge scripting es un tipus de llenguatge que està dissenyat per integrar-se i 

comunicar-se amb altres llenguatges de programació. Es fan servir principalment per a 

combinacions amb altres llenguatges de programació o de marcat. Tots els llenguatges 

scripting son llenguatges de programació però no tots els llenguatges de programació son 

llenguatges de scripting. La diferència que tenen respecte als llenguatges purs de 

programació, es que es poden interpretar sense la necessitat de ser compilats, es fa 

directament al codi font, això provoca que siguin llenguatges més ràpids i que ens els 

últims anys es facin servir més, sobretot a la part del client. Alguns exemples són els 

següents: 

• Python: Un llenguatge de programació versàtil multi plataforma i multi 

paradigma que es destaca pel seu codi llegible i net. Compta amb una llicència de 

codi obert i es el llenguatge d’iniciació de molts programadors i permet 

l’automatització de processos i execució de tasques tant en entorn client com 

entorn servidor. És ideal per treballar amb grans volums de dades i permet 

estalviar gran quantitat de temps. 

• Ruby: Un llenguatge de programació sorgit a l’any 1993, es va crear per la 

complexitat d’altres llenguatges com Java i C++, es flexible i precís, per tant, 

ofereix la possibilitat d’organitzar d’una forma més eficient el codi escrit. La 

sintaxis està fundada en blocs de codi, per tant s’eviten els errors al canviar la línia 

d’instrucció. 

• JavaScript: Un llenguatge de programació encarregat de dotar de major 

interactivitat i dinamisme a les pàgines web, s’executa en un navegador i no 

necessita cap compilador per poder veure els resultats. El navegador llegeix 

directament el codi sense la necessitat de tercers, per tant es reconeix com un dels 

tres llenguatges natius de la web. 
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• PHP: Un llenguatge processador d’hipertext de codi obert que s’utilitza per al 

desenvolupament de contingut dinàmic en pàgines web i que pot ser incrustat en 

HTML. Aquest codi, s’ha d’executar en un servidor i suporta la majora de bases 

de dades. 

Alguns exemples de llenguatge de programació serien: 

• Elixir: Un llenguatge de programació funcional executat a la màquina virtual 

Erlang (desenvolupat per Ericsson). El seu codi s’executa a través de processos 

separats, lo que augmenta la eficiència en les dreceres disponibles per les 

màquines. La separació dels processos permet que ells siguin recol·lectats de 

forma independent, reduint les pauses i com a conseqüència, utilitzant els recursos 

de la màquina amb màxima eficiència. 

• Scala: Un llenguatge de propòsit general, utilitza patrons de forma concisa, 

elegant i utilitza els tipus. Suporta el paradigma de orientació a objectes, tenint el 

encapsulament, herència, polimorfisme, tots els tipus predefinits son objectes, les 

operacions es realitzen enviant missatges a objectes i tots els tipus definits per 

usuaris son objectes. 

• Java: L’objectiu d’aquest llenguatge es que els programadors sol tinguin 

d’escriure codi d’un programa a la vegada, i que aquest es pugui executar a 

qualsevol dispositiu. Un llenguatge amb una corba d’aprenentatge baixa i disposa 

d’una gran funcionalitat de base. Ofereix un codi robust i un maneig automàtic de 

la memòria, per tant redueix considerablement els errors.  

• Golang: El llenguatge de programació de Google, va ser creat per tres 

programadors interns i, més tard va rebre el suport de la pròpia companyia. Les 

seves principals virtuts son la simplicitat i la multi funcionalitat. 

• Rust: Un llenguatge de programació desenvolupat pels enginyers de Mozila, és 

relativament nou ja que va aparèixer a l’any 2015. Està dissenyat per desenvolupat 

software de sistemes, on la interacció amb l’usuari es pràcticament nul·la, és 

excel·lent per aplicacions amb el model client-servidor o per coses internes de 

l’empresa. 

En funció de cada llenguatge, existeixen diferents frameworks que permeten el 

desenvolupament a gran escala, els més populars serien: 
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• Phoenix, per a Elixir 

• Meteor per a JavaScript i Nodejs 

• Ruby on Rails per a Ruby 

• Django i Flask per a Python 

• Spring Boot i Spring Cloud per a Java 

Les bases de dades que més s’utilitzen en base a la seva tipologia estan basades en dos 

tipus: 

• Relacionals 

o MySQL: Un sistema de gestió de bases de dades relacionals de codi obert 

amb un model client-servidor. Es poden crear i administrar bases de dades 

basades en models relacionals. 

o MariaDB: Un SGDB (Sistema gestor de bases de dades) que permet 

modificar, emmagatzemar i extreure informació d’una base de dades. 

Disposa de tot tipus de funcionalitats com l’administració d’usuaris i 

recuperació de la informació per si el sistema es trenca.  

o PostgreSQL: Un sistema de gestió de base de dades de codi obert i d’una 

classe empresarial. Es pot fer servir per modificar i implementar segons 

les necessitats de l’aplicació. 

o Oracle: Una eina client-servidor per la gestió de les bases de dades. Es un 

producte venut a nivell mundial, però la gran potència que té i el seu elevat 

preu fan que sol es vegi a empreses grans i multinacional. En el 

desenvolupament de pàgines web passa el mateix, com es un sistema molt 

car, no està tant estès com altres bases de dades, com  Access, MySQL i 

SQL Server. 

• No SQL 

o MongoDB: Un sistema de bases de dades No SQL orientat a documents 

de codi obert i escrit n C++, enlloc de guardar les dades en taules, ho fa en 

estructures de dades BSON amb un esquema dinàmic. 
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o Cassandra: Una base de dades No SQL distribuïda i massivament 

escalable, introdueix conceptes molt interessants com el suport per a multi 

data center o la comunicació peer-to-peer entre els seus nodes. 

o CouchBase: Una base de dades distribuïda, No SQL i orientada a 

documents. El seu disseny permet servir a molts usuaris al mateix temps 

mitjançant la creació, emmagatzemament, recuperació, agregació, 

manipulació i presentació de dades. 

o RethinkDB: Una base de dades open source, NO SQL, distribuïda i 

orientada a documents JSON. Es defineix com la base de dades de la web 

en temps real, funciona en totes les plataformes i es la competència de 

MongoDB i una alternativa a Firebase. 

o Neo4j: Utilitza grafs per representar les dades i les relacions entre elles. 

Un graf es defineix com qualsevol representació gràfica formada per 

vèrtexs i arestes. Poden ser tant dirigits com no dirigits, i poden tenir pes, 

etiquetes i propietat. 

Per temes d’autenticació, s’ha de tenir en compte que un factor molt important es la 

seguretat, crucial per qualsevol tipus de software. Les metodologies més comuns son: 

• OAuth: Un framework d’autorització, preparat per millorar la seguretat i la forma 

d’entrar i obtenir un recurs del servidor, deixant de banda el costat conegut del 

usuari-contrasenya. 

• Autenticació bàsica: Un mètode dissenyat per permetre a un navegador web / 

programa client, proveir credencials en forma d’usuari i contrasenya quan es 

sol·licita informació al servidor. 

• JWT: Un estàndard que està dintre del document RFC 7519. Es defineix un 

mecanisme per poder propagar entre dos parts, de forma segura, la identitat d’un 

determinat usuari. 

• OpenID: Un estàndard d’identificació digital descentralitzat, amb el que l’usuari 

pot identificar-se a una pàgina web a través d’una URL i pot ser verificat per 

qualsevol servidor que suporti el protocol. 
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4.6.3 Decisió per desenvolupar la meva aplicació 

Una vegada vistes les diferents tecnologies que existeixen, ja siguin amb bases de dades 

Relacionals o No SQL i també vistos els diferents llenguatges que es poden utilitzar, 

Scripting o de programació, per un tema de funcionalitats i obtenir resultats d’una forma 

ràpida i eficient, escolliria desenvolupar el Backend de la meva aplicació utilitzant 

Python, en la seva última versió actual i una base de dades relacional. Es podria muntar 

una base de dades MySQL o un Oracle amb una versió Express, que oferiria un bon 

rendiment i uns resultats correctes. 

 

El motiu pel qual escullo fer servir Python es degut a la seva simplicitat en el moment de 

poder programar el codi, acceptar i gestionar totes les consultes que puguin arribar 

externes a la API i per la seva gran capacitat de convertir les dades en el tipus que es 

desitgi amb molta facilitat. 

El motiu pel qual escullo fer servir SQL és per un tema de comoditat a l’hora de treballar, 

estic acostumat a interactuar amb les bases de dades amb aquest llenguatge i com que 

considero que la interacció amb la base de dades es una de les parts principals del meu 

projecte, prefereixo fer-ho amb un llenguatge que tingui per la mà i no em pugui aportar 

problemes en un futur. 
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5. DISSENY DE L’APLICACIÓ 

5.1  Arquitectura de la base de dades 
Per poder gestionar la base de dades correctament, s’ha utilitzat una base de dades 

MySQL administrada amb HeidiSQL conjuntament amb Xampp. 

5.2  Model de dades 
En el següent punt, veurem les taules de la base de dades, amb tots els camps que contenen 

i els que són primaris. 

5.2.1 Descripció detallada de les taules de la base de dades 

Usuaris 

Hi ha tots els usuaris que puguin entrar a la nostra aplicació mòbil, a ella s’hi 

guardaran totes les dades de contacte, així com les contrasenyes. 

Camp Tipus Definició 

UserID Int ID de l’usuari 

UserNickName Char Nom de l’usuari 

UserPass char Contrasenya de l’usuari 

UserName Char Nom del client 

UserSurname Char Cognoms del client 

UserFecAlta Date Data d’alta 

UserFecBaixa Date Data de baixa 

UserCtTel1 Int Telèfon del client 

UserCtMov1 Int Mòbil del client 

UserCtEma1 Char Correu de l’usuari 

UseVal char Valoració del treballador 

Taula 1. Taula d'usuaris 
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Permisos 

Hi ha tots els permisos dels diferents usuaris que puguin entrar a l'aplicació 

Camp Tipus Definició 

UserID Int ID de l’usuari 

PermID int ID del permís 

PermDesc char Descripció del permís 

Taula 2. Taula de permisos 
 

Classes 

Hi ha totes les classes de fruita de les quals es disposa en l'actualitat 

Camp Tipus Definició 

ClasID Int ID de la classe 

ClasDesc char Descripció de la classe 

ClasFec Date Data de la classe 

ClasFinc Char Finca de la classe 

Taula 3. Taula de classes 

 

ClasUser 

Hi ha les relacions directes que ens proporcionen totes les classes que té un diferent 

usuari (pagès) 

Camp Tipus Definició 

UserID Int ID de l’usuari 

ClasID Int ID de la classe 

DataPlantacio Date Data de la plantació 

Localitzacio Char Localització de la finca 

Taula 4. Taula de classes per usuari 
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Tractaments 

Tractaments que el propietari del negoci ha dut a terme o té pendents, també podrem 

consultar-ne el preu, la data i la finca on s’ha de realitzar 

Camp Tipus Definició 

UserID Int ID de l’usuari 

TractID Int ID del tractament 

ClasID Int ID de la classe 

TractDes Char Descripció del tractament 

TractVal Boolean Validació del tractament 

TractDate Date Data del tractament 

TractFinc Char Finca on s’ha fet el tractament 

TractValo Char Valoració del tractament 

TractFunc Boolean El producte ha funcionat? 

TractCult Char Cultiu on s’ha fet el tractament 

TractIma char Imatge del tractament 

Taula 5. Taula de tractaments 

 

Reunions 

Reunions que es produeixin durant el temps de campanya i temps de descans 

Camp Tipus Definició 

UserID Int ID de l’usuari 

MeetID Int ID de la reunió 

MeetDesc Date Descripció de la reunió 

MeetLloc Char Lloc de la reunió 

MeetDate Date Data de la reunió 
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MeetTime Time Hora de la reunió 

MeetConf Boolean Confirmació d’assistència 

Taula 6. Taula de Reunions 

Collita 

Tots registres de collites que ha anat introduint el propietari del negoci durant el seu 

dia a dia, al afegir una data, podrem filtrar un rang a l’hora de mostrar informació 

Camp Tipus Definició 

UserID Int ID de l’usuari 

ClasID Int ID de la classe 

CollID Int ID de la collita 

CollDest float Rebuig de la collita 

CollFec Date Data de la collita 

Taula 7. Taula de collites 

Despeses 

Totes les despeses que vagi acumulant el propietari del negoci 

Camp Tipus Definició 

UserID Int ID de l’usuari 

DespID Int ID de la despesa 

DespDesc  char Descripció de la despesa 

DespImp float Import de la despesa 

DespFec Date Data de la despesa 

Taula 8. Taula de despeses 
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PreusAct 

Preus actuals diferenciats per cada classe 

Camp Tipus Definició 

PreuID Int ID del preu 

ClasID Int ID de la classe 

Preu float Preu actual per la classe 

Taula 9. Taula de preus actuals 

 

HorInv 

Hi haurà emmagatzemades totes les hores invertides a qualsevol feina que s’hagin 

destinat. 

Camp Tipus Definició 

UserID Int ID de l’usuari 

HorID Int ID de l’hora 

ClasID int ID de la classe 

CollID Int ID de la collita 

Hores Float Hores invertides 

HorDesc Char Descripció de la feina 

realitzada 

HorFec Date Data en que s’han fet les 

hores 

Taula 10. Taula d'hores invertides 
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Il·lustració 3. Mapa de navegació 

5.3  Disseny de la interfaç 

5.3.1 Mapa de navegació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Guia de disseny 
Una guia de disseny és un manual que defineix la identitat de la marca, els seus colors, 
tipografies, el to que s’utilitzarà, en resum, tots els elements necessaris per construir una 
imatge sòlida. Per poder desenvolupar una guia de disseny correctament, s’han de seguir 
els següents punts: 

• Definir el públic: la primera cosa que s’ha de fer és identificar al client que 
utilitzarà l’aplicació, en cas de tenir dubtes o no saber-ho, podem fer una estimació 
per saber com serà l’usuari. 

• Escollir els colors de la marca: Un cop ja sabem els usuaris que tindrem i el tipus, 
haurem d’escollir uns colors principals per la nostra aplicació. Normalment es sol 
escollir una paleta de colors i es respecta en tot el disseny. 

• Seleccionar tipografies: S’ha d’escollir una lletra clara i senzilla que no distregui 
l’atenció de la gent, és més important recordar el que s’ha llegit que no pas lo 
bonica que sigui la lletra. 

• Imatges amb un mateix estil: S’ha de crear un panell amb les imatges que ens 
representen, pot ajudar molt a l’hora de definir el disseny. 

• Escollir bé les paraules: Es pot fer amb un to serio, informal, de vostè.. Però s’ha 
d’escollir bé perquè ens diferenciarà de la competència. 
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5.5  Guies d’estil 

5.5.1 Guies de disseny per a aplicacions 

5.5.2 Material Design 

Els objectius per l’aplicació seran seguir la mateixa línia de disseny al llarg de tota la 

implementació, tant els menús, com els botons, com els formularis, etc. Han de guanyar 

importància i aconseguir que tots funcionin exactament igual i amb el mateix patró. 

Totes les decisions que s’han pres ha sigut per poder fer l’experiència d’usuari molt més 

fàcil i intuïtiva, per tant, totes les icones que siguin iguals, tenen exactament la mateixa 

funcionalitat, tots els colors que siguin iguals o semblants, serviran per un propòsit 

específic. 

 

   

    

Il·lustració 4. Material Design 
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5.5.3 Colors  

Pel que fa als colors seleccionats per l’aplicació, s’ha volgut establir i definir un ordre a 

partir de la importància i el pes que tingui dintre del funcionament. 

He escollit el color verd per poder consultar, a priori són dades ja validades i definitives, 

per la qual cosa pot significar que estan correctes. He volgut escollir el blau com a color 

d’introducció perquè significa les coses noves. 

La resta de colors també s’han seleccionat seguint un criteri molt concret, el botó de tirar 

enrere havia de ser marró simulant la terra, el que es pot tirar enrere i el que no. A partir 

d’aquí deduïm el significat del color groc, pot ser que ens haguem equivocat en alguna 

cosa, per tant es el color idoni per a modificacions i eliminacions. 

Tant per les estadístiques com per les comparatives s’han escollit dos tons més aviat 

basats en els resultats, poden ser bons o dolents, per tant he posat el lila i el roig. Al llarg 

de tota l’aplicació, les lletres són blanques per una qüestió estètica i per no fer mal a la 

vista degut a un gran contrast.  

 

5.5.4 Icones 

Totes les icones que apareixen a l’aplicació, van directament lligades amb el seu 

significat. Tal i com podem veure a les següents dues captures de pantalla, el símbol que 

hi ha tant a la barra superior (dreceres) com a la dreta del contenidor o botó, signifiquen 

exactament el text: 
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Il·lustració 5. Icones 

5.5.5 Tipografia  

Durant el desenvolupament de l’aplicació, s’ha tingut molt clar des del principi que el 

tipus de lletra havia de ser el mateix si o si. No cabia la possibilitat de ser diferent a cada 

pantalla que entréssim, ja que sinó no seguiria el mateix estil i això podria provocar que 

sembli una aplicació diferent en cada apartat. 

 

5.5.6 Components 

A l'hora de desenvolupar les vistes, s’han utilitzat Widgets predefinits i altres Widgets 

creats a mà. Un exemple de Widget predefinit pot ser el grid (taula) que hi ha a l’apartat 

d’estadístiques i comparatives, com a exemple de Widget crear a mà, els detalls dels 

registres, els filtres previs a mostrar la informació.. 
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Il·lustració 6. Components 

  

5.6 Disseny de les pantalles 

La primera pantalla que ens trobem quan iniciem l’aplicació serà la del login. S’ha seguit 

el disseny de tota l’aplicació, fent-lo simple i atractiu de cara l’usuari final. Un cop el 

propietari del negoci posi el seu nom d’usuari i la contrasenya, podrà iniciar sense 

problemes a l’aplicació i totes les seves dades. 

 

Il·lustració 7. Vista login  
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Un cop dintre de l’aplicació, ens trobem un menú que ofereix cinc funcionalitats ben 

diferenciades dintre de l’aplicació, consultar dades, introduir dades, editar i eliminar 

dades, consultar estadístiques del negoci i consultar comparatives del negoci. En aquest 

disseny, s’ha tingut en compte els dispositius de diferents mides, per tant la pantalla 

s’adaptarà a la necessitat de l’usuari, per accedir a l’apartat es podran fer servir tant els 

botons de dalt com els propis contenidors. 

  

Il·lustració 8. Vista menú principal 

  

Entrant a la primera opció, ens apareixerà un submenú que seguirà el patró de colors 

heretat. En aquest, hi trobarem la possibilitat de consultar collites, per poder evitar 

mostrar gran quantitat de dades, s’ha implementat un filtre per seleccionar un rang de 

dates, així només es mostrarà la part desitjada. Un cop aplicat el filtratge, l’aplicació 

mostrarà tot un seguit de registres de collites compreses entre les dates, si entrem dintre 

d’un registre qualsevol, podrem veure’n els seus detalls. 
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Il·lustració 9. Vista consultar  

 

  

Il·lustració 10. Vista filtre consultar collites  
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Il·lustració 11. Selecció calendari filtre collites  

 

  

Il·lustració 12. Vista llista de les collites 
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Il·lustració 13. Vista detall collita  

La següent funcionalitat a la que podem accedir des del submenú Consultar dades serà la 

de consultar Tractaments. En aquest apartat, s’ha volgut dividir la informació en dues 

parts ben diferenciades, tractaments pendents de realitzar i tractaments realitzats. 

En les dues opcions podrem veure una llista que contindrà exactament les dades 

sol·licitades, la petita però significant diferència la trobem en el detall dels tractaments 

pendents, on tindrem la possibilitat de validar-lo i automàticament passarà a la llista de 

tractaments realitzats. 

  

Il·lustració 14. Vista tipus de tractaments 
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Il·lustració 15. Vista llista de tractaments pendents  

 

 

Il·lustració 16. Vista detall tractament pendent 
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Il·lustració 17. Vista llista tractaments validats 

 

Il·lustració 18. Vista detall tractament validat 

 

Una altra funcionalitat de la qual disposem dintre de les consultes serà la de poder veure 

les reunions que tenim programades, ja siguin les pendents de validar o les validades. En 

aquest cas, s’ha seguit exactament la mateixa idea que pels tractaments, s’ha fet així per 

poder seguir la mateixa funcionalitat i no tenir dos coses iguals i diferents al mateix 

moment. 
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Il·lustració 19. Vista opcions reunions 

 

  

Il·lustració 20. Vista llistat reunions pendents 
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Il·lustració 21. Vista detall reunio pendent 

 

 

Il·lustració 22. Vista llista reunions validades 

 



 68 

 

Il·lustració 23. Vista detall reunió validada 

 

La següent opció que tindrem per consultar serà el rebuig generat en cada collita, per 

defecte ens sortiran tots els registres que hi hagi en una llista, està pensat poder introduir 

un filtre previ de cara al futur per poder mostrar dades exactes i no en gran quantitat. Igual 

que en els altres apartats, si accedim a un registre podrem veure els detalls. 

  

Il·lustració 24. Vista llista rebuig 
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Il·lustració 25. Vista detall rebuig  

 

Un cop acabat l’apartat de les consultes, la següent funcionalitat del menú serà la 

d’introduir dades. En aquesta hi tindrem fins a cinc funcionalitats diferents que ens 

permetran enriquir la nostra base de dades i fer que poc a poc vagi creixent i mostrant 

més dades. 
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Il·lustració 26. Vista menú introduir dades 

 

El primer apartat d’aquest segon submenú ens servirà per poder introduir les collites 

diàries que es van realitzant. En aquesta vista hi haurà un desplegable que contindrà totes 

aquelles classes que l’usuari té plantades. També tindrem un parell de camps numèrics 

on hi podrem introduir el percentatge de rebuig si ja el sabem i també la quantitat de 

quilos que s’han recollit. Per últim, podrem seleccionar la data en que ho hem recollit. 
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Il·lustració 27. Vista introduir collita 

 

 

Il·lustració 28. Vista selecció classe a collita dirària 
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Continuem amb la introducció de les despeses a la base de dades, s’ha dissenyat una vista 

molt simple però molt potent, en funció de la descripció que es fa, el programa sabrà a 

què fa referència la despesa, ja sigui pel sou del treballador o per qualsevol altra. Hi 

podrem introduir una descripció, un import i la data en que s’ha produït aquesta. 

  

Il·lustració 29. Vista introducció despesa 

 

Com a antepenúltima funcionalitat, tenim una opció que ens ofereix introduir les hores 

que em invertit en una feina o gestió, com en el cas de les collites, tindrem un desplegable 

que ens permetrà seleccionar les dades que únicament estiguin enllaçades al nostre usuari. 

 

Il·lustració 30. Vista introducció hores invertides 
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Per acabar, dues funcionalitats que van lligades una de l’altra, tindrem un desplegable que 

seleccionarà de la base de dades els registres associats al nostre usuari i ens oferirà una 

petita llista per descarregar. Un cop seleccionat el registre, podrem introduir el preu que 

ens han donat a conèixer o em decidit i guardarem el registre a la base de dades. 

  

Il·lustració 31. Vista introduir preu/quilo 

 

  

Il·lustració 32. Vista introduir preu/hora treballador 
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Aquest tercer apartat s’ha dissenyat per poder corregir aquelles dades que s’han pogut 

introduir de forma incorrecta o poder-les eliminar si ho considerem necessari. Ens oferirà 

el poder editar i/o eliminar les collites i les despeses. 

 

Il·lustració 33. Vista menú editar 

 

Quan entrem a editar collites, l’aplicació ens oferirà un llistat de tots els registres que hi 

ha a la base de dades, només serà necessari buscar el nostre i seleccionar-lo per eliminar 

o editar, un cop allà només ens caldrà aplicar els canvis o donar-li al botó d’eliminar. 
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Il·lustració 34. Vista llistat editar collites 

 

 

Il·lustració 35. Vista editar collita 
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Il·lustració 36. Vista llista eliminar collites 

 

  

Il·lustració 37. Vista detall collita a eliminar 
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Els dos últims apartats del submenú d’editar funcionaran exactament igual que els dos 

primers però amb la diferència que afectaran directament a les despeses. 

  

Il·lustració 38. Vista llista despeses a editar 

 

  

Il·lustració 39. Vista detall editar despesa 



 78 

 

  

Il·lustració 40. Vista llista eliminar despeses 

 

 

Il·lustració 41. Vista detall despesa a eliminar 
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El penúltim apartat del menú, podrem veure tot un recull de les estadístiques de la nostra 

base de dades, per defecte podrem treure preus actuals, despeses acumulades, el que 

hauríem de pagar als treballadors i la quantitat de tractaments que em realitzat a cada 

classe. Les vistes que s’han generat tindran una taula de dades que podrem ordenar 

alfabèticament o numèricament absolutament totes les columnes. 

 

Il·lustració 42. Vista menú estadístiques 

 

  

Il·lustració 43. Vista taula preus actuals 
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Il·lustració 44. Vista filtre de dates per despeses 

 

 

Il·lustració 45. Vista taula despeses 
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Il·lustració 46. Vista taula pagar als treballadors 

 

 

Il·lustració 47. Vista taula producte per classe 
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L’últim apartat del menú serveix per poder comparar les nostres dades amb anys anteriors, 

tot i que en un futur es podrien implementar comparatives que serveixin per comparar 

altres rangs o dades del mateix any. 

  

Il·lustració 48. Vista menú comparatives 

 

Seguint la mateixa idea que en les estadístiques, l’aplicació ens mostrarà la informació en 

forma de taules que permetran ordenar els registres alfabèticament i numèricament. Per 

poder comparar els preus ho podem veure d’una forma fàcil ordenant any, mitja o nom 

classe, de tal manera que amb una sola taula podem extreure gran quantitat d’informació 

del nostre negoci. 
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Il·lustració 49. Vista taula preus comparats 

 

 

Il·lustració 50. Vista taula dates de recollida 
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Il·lustració 51. Vista taula hores comparades 
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6. IMPLEMENTACIÓ 
En aquest punt, es detallaran les decisions que s’han pres durant la implementació, el 

desenvolupament que s’ha seguit i els punts més rellevants i la connexió juntament a la 

gestió de la base de dades. 

6.1  Decisions d’implementació 
He desenvolupat el projecte utilitzant l’editor de text VSCode per programar l’aplicació 

mòbil, però inicialment estava previst utilitzar Android Studio o inclús vaig arribar a 

provar IntelliJ, de fet, els primers passos de programació els vaig fer en aquest últim i el 

rendiment que em va oferir va ser realment bo. Vaig decidir canviar d’IDE a mig 

desenvolupament perquè com no aconseguia connectar el framework amb l’API, li vaig 

agafar una mica de mania, el fet de que finalment ho aconseguís a VSCode i juntament a 

tots els beneficis que m’aporta, ja esmenats en l’estudi, vaig decidir acabar el projecte 

amb aquest. 

 

La decisió més important que vaig haver de prendre ha sigut la de canviar el meu Backend 

completament. Vaig començar a programar amb la base de dades acabada, totes les taules, 

relacions, índex, etc. definit, però al veure’m forçat a canviar de llenguatge, també ho 

vaig fer de base de dades. 

Es podria considerar un pas enrere o dos endavant, jo em decanto per la segona, perquè 

gràcies a aquest canvi he pogut arribar fins al final. El motiu del canvi de llenguatge (de 

Python a PHP) va ser perquè estava perdent moltes hores intentant fer que connectés el 

projecte a la meva API, no hi havia manera, però al final vaig trobar la forma de fer-ho, 

la qual es detalla en el punt de connexió i base de dades. 

La decisió més fàcil era la de passar a PHP i després utilitzar la base de dades SQL que 

ja tenia creada i acabada, però no ho vaig creure convenient i preferia seguir la meva 

intuïció. 
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6.2  Desenvolupament de l’aplicació 
Abans de passar a explicar els punts més rellevants d’aquest apartat, comentar que en la 

meva planificació, en cap moment vaig tenir en ment primer fer el frontend i després el 

Backend, però per tal de poder arribar a l’objectiu final, vaig decidir apartar el Backend i 

la connexió amb la meva API per poder seguir avançant amb altres parts del projecte. 

Aquestes parts que vaig fer abans de passar altre cop al punt clau del treball són: 

• Tot el disseny de les vistes i tot el codi que implica. 

• Treballar amb dades falses posades a ma en estructures de dades. Com que no 

podia connectar-me i no podia rebre dades, vaig haver de buscar la manera de fer-

les aparèixer i poder programar les vistes amb garanties de que funcionarien bé en 

el moment de connectar l’API. 

• Programar totes les consultes necessàries a la base de dades. Vaig agafar i per 

cada una que programava, la testejava utilitzant un navegador, així podia veure si 

em retornava els valors correctes, o si els creava bé, eliminava sense afectar altres 

parts que no toquessin o modificar únicament el registre desitjat. 

Quan vaig tenir tot això acabat, em vaig posar amb l’API un altre cop, realment era l’únic 

que em faltava, però encara no sabia tot el temps que hauria de passar per aconseguir fer-

la funcionar. 

 

Un cop ho tenia connectat i intercanviant dades, explicaré els punts més importants de la 

implementació i el motiu de fer-los d’aquesta manera. 

S’ha afegit un filtre previ a la mostra de dades, aquest està en despeses i collites. S’ha fet 

perquè quan un propietari tingui moltes dades d’anys anteriors, és probable que no vulgui 

veure anys passats o dades que no afecten en l’actualitat, per tant vaig creure convenient 

afegir aquest filtre abans d’entrar al llistat, així m’asseguro que les dades mostrades son 

les desitjades. 
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A les estadístiques i comparatives, s’ha mostrat la informació en una taula perquè és la 

forma més fàcil de veure cada cosa a que pertany i com la pots arribar a comparar, estava 

clar que amb una simple taula no es podria arribar mai a extreure dades d’una forma 

potent, havia de donar-li una volta més a la situació i aconseguir, d’alguna manera, 

mostrar les mateixes dades però fent que fossin molt més informatives garantint la 

mateixa simplicitat. 

Després d’estar pensant i donant voltes a la situació, em va venir al cap la idea que s’ha 

desenvolupat, fer que les columnes es puguin ordenar alfabèticament i numèricament. Va 

ser una bona decisió, perquè amb una única taula, pots treure moltíssimes dades 

interessants només ordenant d’una forma o una altra. 

Per exemple, si estem comparant preus amb anys anteriors, podem comparar els preus, 

els quilos, les dates, les classes, etc. Amb una taula estàtica, mai podríem extreure tota 

aquesta informació a no ser que ens fixem molt amb les dades, però es tractava de fer una 

aplicació simple i la solució és adequada al requisit. 

 

Un altre punt important en el desenvolupament és afegir la funcionalitat per editar i 

eliminar registres. En els primers estudis no estava previst, però tal com anava avançant 

amb la programació i ho anava comentant amb els usuaris finals, sempre havia la pregunta 

de.. Què passa si m’equivoco introduint una dada? Doncs bé, per poder dona una resposta 

a aquesta pregunta, s’ha implementat la funcionalitat de poder editar un registre concret 

o inclús eliminar-lo si realment no el volíem introduir. Com s’ha comentat al principi de 

l’apartat, aquí també vaig decidir afegir el filtre per no haver de buscar quin de tots els 

registres és el que està malament, ja que si hi ha només 10 serà fàcil de trobar, però si en 

son 1000 ja no és tant fàcil. 

 

El següent aspecte d’implementació a tenir en compte fa referència als tractaments i a les 

reunions, inicialment només es podia validar un tractament o marcar l’assistència a una 

reunió, però un cop ho he confirmat, com puc veure aquestes dades? Correcte, no havia 

cap vista dintre de l’aplicació on pogués saber que he fet o on he assistit, per tant, una 

funcionalitat tant important com aquesta no podia fallar dintre de l’aplicació, vaig decidir 
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implementar-la creant un subapartat dintre de la consulta, de tal forma que es pot decidir 

si volem veure els registres pendents o els registres confirmats. 

 

Per acabar, l’últim gran problema que he trobat té a veure amb el login i el seu 

identificador. Després d’estar mirant per internet alguns tutorials i veure com es podia 

implementar el passar un identificador entre classes, vaig veure que podia crear un 

constructor dintre de cada una i anar passant el UserID cada vegada, a priori és una solució 

vàlida ja que fa el que volem, tenir el UserID disponible sempre que vulguem, però 

realment era la millor solució? 

Doncs no, no ho era, des del primer moment vaig veure que no era viable tenir 50 

constructors per únicament enviar el UserID entre classes, havia d’haver alguna altra 

manera. Recordant les classes de programació d’aquests anys, vaig veure que podia crear 

una variable global que emmagatzemés aquest valor i, d’aquesta forma, no tindria de 

pensar sempre en crear el constructor per passar la variable i després assignar-la a una 

local per poder tornar-la a passar a una altra classe per seguir fent el mateix, no era viable 

ni molt menys la millor solució. 

Seguint aquesta idea, vaig estar donant voltes a què més podia simplificar dintre del codi 

i que em portaria molta feina de canviar-ho en cas de ser necessari. Va arribar el moment 

de pujar l’API al núvol per provar-ho en un dispositiu real i vaig veure que havia de 

modificar més de 50 enllaços/crides a l’API, estava clar que si em creava una altra 

variable pública al meu fitxer global amb un únic enllaç, podria redireccionar a qualsevol 

API en menys de 5 segons, ja que només havia de canviar un enllaç i no tants com crides 

hi hagi. 

De totes maneres, vaig seguir pensant en si l’opció d’emmagatzemar el UserID dintre 

d’una variable global era una bona solució i segura, i efectivament tampoc era la millor, 

per tant, per poder solucionar aquesta part i oferint una bona solució, es va programar un 

patró de disseny Singleton, així podria emmagatzemar el valor sense cap mena de 

problema i accedir a ell sempre que el necessiti. 

En el moment de sortir al mercat, l’aplicació estarà enfocada a utilitzar-se a nivell privat, 

és a dir, el pagès serà qui gestioni el seu negoci, tot i que també pot estar enfocada a nivell 

de magatzem, ja que es pot crear un usuari administrador i permetre que vagi penjant els 
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avisos que hi hagin (actualment ja programat), de tal forma que podrien tenir una base de 

dades actualitzada dia a dia en temps real i poder gestionar la campanya en conjunt de 

forma ràpida i eficaç.  

 

6.3  Funcionament en iOS 
Finalment, un cop s’ha tingut tota l’aplicació desenvolupada i funcionant amb dispositius 

Android, es tenia de provar si realment s’havia complert el propòsit de programar una 

aplicació multi plataforma. Efectivament ha sigut així, s’ha pogut dissenyar una aplicació 

que funciona en Android i amb iOS amb el mateix codi, podem dir que s’ha aconseguit 

l’objectiu. 

Per fer-ho, únicament vaig haver de descarregar el paquet del framework en entorn iOS i 

des d’allà, compilar el projecte utilitzant la eina XCODE, la qual em permet crear 

emuladors de tipus iPhone i també executar el framework dintre del mateix, exactament 

con ho fa Android Studio amb dispositius Android. Un cop vaig poder veure que 

funcionava, ja vaig poder seguir amb la documentació d’aquesta part. En la següent 

captura, podrem veure les comandes utilitzades per poder compilar i executar l’aplicació 

en iOS: 

 

Il·lustració 52. Captura funcionament iOS 
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6.4  Connexions i bases de dades 
Tal i com s’ha explicat al 6.1, la connexió amb la base de dades es fa a través del 

llenguatge PHP en la seva última versió disponible, per tant, aquesta API serà capaç de 

connectar-se a la base de dades, inserir dades i eliminar-les. 

Durant tots els problemes que vaig tenir per connectar la meva API amb el framework, el 

principal va ser identificar el problema, quan vaig fer proves amb el navegador, la API 

funcionava perfectament, sempre anava bé. Utilitzant validadors d’API, tampoc retornava 

cap error ni cap incidència, per tant el problema estava al framework, o no, perquè si feia 

les proves amb API’s penjades al núvol, sí que funcionava. 

Mirant per debug, només em sortia “XmlHTTPRequest Error”, res més. Estava sense 

pistes, sense saber per on podia venir l’error, ni perquè, no tenia res en ment sobre com 

solucionar-ho. Vaig fer proves amb les capçaleres del PHP i res, tampoc funcionava 

donant permisos a la petició, fins que un dia, afegint una capçalera més va connectar. A 

partir d’aquell moment la primera decisió va ser crear un fitxer PHP en blanc i afegir les 

capçaleres per poder-les recuperar amb include, així sempre les tindria sense modificar-

les. 

La segona decisió que vaig prendre al moment de veure que em mostrava les dades per 

primer cop en dos mesos de feina, va ser la d’implementar la part de modificació i 

eliminació. Considerava que si em llençava a programar l’aplicació directament, era 

l’error més gran que podia cometre, ja que primer havia de saber què estava manipulant i 

més tard, al tenir-ho per la ma, ja avançaria més que anant directe. 

Ara que ja sabem com s’han gestionat les capçaleres, anem a veure com s’han gestionat 

les peticions a l’API des del framework. La gran majoria de peticions (sobre un 95%) 

s’han fet utilitzant el mètode POST, està fet d’aquesta forma per dues senzilles raons, la 

primera perquè és molt més segur que el mètode GET, on totes les dades que van a la 

petició estan visibles, la segona i més important, si volia passar dades privades, no podia 

fer-ho amb un get. 

Per acabar, s’ha contractat un servidor virtual per poder allotjar la base de dades i tenir 

un número de peticions il·limitades. Inicialment es va fer tot a través de 00webhost.com, 

però les peticions que ofereix el pla gratuït al dia son molt pobres i no acabava d’estar 

convençut, per tant, la millor solució era contractar un servidor i poder tenir recursos 

il·limitats. 
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7. TREBALL FUTUR I CONCLUSIONS 

7.1  Treball futur 
Després de desenvolupar tot aquest projecte i fent una autoavaluació, s’ha aconseguit una 

aplicació funcional de cara al dia a dia del negoci. 

És cert que hi ha certs aspectes en el que queda molt marge de millora, o inclús noves 

funcionalitats que es poden implementar per poder fer-la més útil del que pot arribar a ser 

o també més funcional en el cas de les noves funcionalitats. 

Referent a l’anterior paràgraf, es podria millorar el flux entre pantalles en el moment de 

tirar enrere, inicialment, l’aplicació s’ha dissenyat per fer-ho utilitzant els botons de 

dintre, però si es fa servir el botó de tirar enrere del mòbil, se’n va a alguna de les últimes 

pantalles carregades, ho considero un bug que s’ha d’arreglar.  

També es podria afegir un registre pels treballadors, inicialment estava previst, però degut 

a les temporitzacions i als estudis que he anat realitzant, he vist que no seria del tot útil, 

ja que la gran majoria de treballadors no utilitzen el mòbil. També puc afegir un botó per 

poder tancar la sessió i no haver de tancar l’aplicació per entrar amb un altre usuari. 

Una altra funcionalitat que es pot aplicar seria la de poder iniciar sessió amb Google, 

aquesta no s’ha pogut dur a terme ara perquè han sorgit molts problemes de connexió 

entre el framework i l’API, per tant, s’ha decidit deixar-ho com a idea de futur. 

 

Un punt que hagués sigut molt interessant i que no s’ha pogut donar és el de provar 

l’aplicació en usuaris reals, amb el seu dia a dia, malauradament no s’ha disposat del 

temps necessari per fer-ho i la situació epidemiològica no ho ha permès, però es una 

espina que queda clavada i que segur que algun dia me la trec. 

Tenint els usuaris finals provant els diferents apartats de l’aplicació, podria veure com 

treballen exactament amb el dia a dia, quines coses es podrien canviar o quines fluixegen 

per alguna banda, també si surt algun error inesperat durant l’execució.  
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7.2  Conclusions 
Aquest projecte va sorgir de la idea de simplificar la feina d’un pagès, en concret del meu 

pare. Veia com estava esforçant-se per portar-ho tot al dia i després de les llargues 

jornades d’estiu on s’acumulen més de 12 hores de feina al dia, quan arriba a casa ha de 

seguir per poder posar tots els papers i totes les dades al dia. Vaig pensar que si pogués 

dissenyar una aplicació d’aquesta mida, li faria un favor perquè no perdria ni un quart de 

temps del que perdia ara i a més a més, tenia tota la informació disponible en qualsevol 

moment des de qualsevol lloc. 

A nivell personal, ha sigut un camí amb molts alts i baixos, on he tingut moments que ho 

he passat malament i altres on he estat motivat per poder tirar el projecte endavant.  

La principal dificultat que he trobat, ha sigut aprendre aquest llenguatge que per mi era 

completament nou. El haver d’aprendre com funcionen els diferents components des de 

zero va suposar una inversió de temps que no tenia contemplada, tot i això, durant tot el 

desenvolupament del projecte, he pogut aprendre com funciona. 

He tingut èpoques on pensava que m’estava equivocant, ja que no podia assolir el 

coneixement necessari per seguir desenvolupant l’aplicació amb qualitat i haver-ho de 

compaginar amb la feina, els estudis i altres aspectes de la meva vida privada. 

Aquest projecte m’ha servit per poder aprendre a gestionar tot el procés, des dels estudis 

inicials i previs a començar a programar fins a la presentació del mateix. He pogut veure 

les pautes que s’han d’anar seguint, les planificacions que s’han de fer i els objectius que 

s’han de marcar de la forma més real i objectiva possible. 

Per acabar, vull agrair a la Montserrat Sendín i al Jordi Agost tota l’ajuda que m’han 

donat i el temps que han dedicat en el meu projecte i per permetre’m desenvolupar aquesta 

idea que sempre he volgut però mai trobava el com. Gràcies per donar-me suport, tenir 

paciència i per tot el coneixement que m’heu transmès. 
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