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Creació d’una App per detecció de 
ciberassetjament 

Pol Miranda Núñez 

Resum— Cada cop l'ús de les tecnologies és més present entre la societat i com a conseqüència hi ha hagut un augment de 
casos de delinqüència i assetjament. En aquest treball es desenvolupa una aplicació mòbil per a dispositius Android per a 
poder identificar aquest tipus de maltractament present en la societat i proveir a la víctima de la informació i les eines 
necessàries per ser capaç de poder detectar aquests símptomes abans que sigui tard. A partir del material que l'associació 
Intress ens ha proporcionat, s'ha elaborat un qüestionari que un cop realitzar, s'obté un veredicte on l'usuari pot veure el grau 
de gravetat en el que es troba. Aquest projecte de software ha estat realitzat seguint les metodologies vistes durant el transcurs 
del grau d'Enginyeria Informàtica conjuntament amb els canvis i propostes mencionades pel client. 

Paraules clau—Ciberassetjament, Delicte, Intress, Android, Xarxes Socials, Internet, Qüestionari, Base de Dades, Taules, 
Veredicte, Activitats, Layout, Drawables, Prototipatge. 

 

Abstract— Every time the use of technologies is more common among the society. Therefore, crime and harassment cases 
have increased. This project develops a mobile application for Android devices in order to identify this kind of abuse and provide 
the victim with the information and tools needed to be able to detect these symptoms before it is too late. With the materials 
provided by Intress Association, a questionnaire has been developed and once completed, a verdict is obtained with which the 
user can see the degree of severity in which he is. This software project has been performed following the metholodolies seen 
during the degree in Computer Engineering together with the changes and proposals mentioned by the client. 

Index Terms—  Cyberbullying, Crime, Intress, Android, Social Media, Internet, Quiz, Database, Tables, Verdict, Activities, 
Layout, Drawables, Prototyping. 
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1 INTRODUCCIÓ
Amb l’increment de l’ús de les noves tecnologies, cada cop 
ens trobem amb més casos de persones que pateixen 
assetjament a través d’Internet, ja sigui per aplicacions de 
missatgeria com el WhatsApp, les xarxes socials o el correu 
electrònic entre altres [Figura 1].  

Aquest tipus de maltractament molts cops no se sap de-
tectar, ja sigui perquè la persona que rep l’assetjament no 
vol denunciar, no sap com fer-ho o simplement no és cons-
cient que ho està patint.  

Tot i que pot semblar que els joves i adolescents poden 
ser el col·lectiu més afectat per aquest tipus de delinqüèn-
cia això no és del tot veritat. En un estudi realitzat per In-
tress [1], la mitjana d’edat dels agressors és de trenta-nou 
anys, això ens deixa entreveure que aquestes pràctiques es-
tan molt esteses per la nostra societat i s’ha de trobar una 
manera per poder detectar aquests casos i aportar soluci-
ons a les víctimes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En aquest treball es vol ajudar a detectar i diagnosticar els 
símptomes del maltractament psicològic produït a les xar-
xes i donar als usuaris l’eina per poder informar-se i saber 
com actuar davant de la situació en la qual es troba. 
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Figura 1: Eines utilitzades pel ciberassetjament. Font: 
Intress 
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A continuació s’explicarà la solució a la qual s’ha arribat 

per a poder detectar aquest tipus d’assetjament, mostrant 
pas a pas el desenvolupament de l’eina, des del disseny i 
prototipatge, passant per la codificació, el desenvolupa-
ment del back-end i el front-end, a més del testeig i un es-
tudi fet amb usuaris reals per comprovar l’ús de l’aplicació. 
Per últim, es mostraran els resultats obtinguts durant tots 
els mesos de treball i les conclusions obtingudes de la feina 
feta. 

2 ESTAT DE L’ART 
La detecció i prevenció de l’assetjament a la xarxa és molt 
amplia i diversa, ha estat tractada i estudiada a partir de 
molts estudis i campanyes de prevenció [2]. Existeixen 
multitud d’organitzacions sense ànim de lucre que ajuden 
a joves i adults a poder superar aquest problema. També 
trobem empreses que ofereixen solucions a aquesta desgrà-
cia que afecta la societat. Dintre d’aquest apartat es desta-
quen les tres solucions que més s’apropen a l’objectiu 
d’aquest projecte. 

 
• ReThink: aquesta eina es tracta d’un teclat per a 

dispositius mòbils, sobretot dirigida a adoles-
cents, on es detecta quan l’usuari escriu qualsevol 
mena de missatge ofensiu i intenta evitar que s’en-
viïn missatges que puguin ferir la sensibilitat 
d’algú altre [3]. 
 

• SafeToNet: és una companyia que emprant l’ús 
d’intel·ligència artificial, analitza els missatges 
que rep l’usuari proporcionant assessorament i 
orientació en temps real per als nens i pares. 
També resol dubtes que puguin sorgir sobre 
aquesta temàtica [4]. 

 
• ZeroAcoso: aquesta aplicació posa en contacte jo-

ves que poden estar patint assetjament i els con-
necta amb un professional de manera totalment 
anònima perquè puguin rebre ajuda i assessora-
ment. Aquesta plataforma també permet que cen-
tres escolars puguin crear i fer que els alumnes 
responguin enquestes i visualitzar els resultats 
d’aquesta per mesurar el nivell de bullying que 
s’està patint en l’escola o institut [5]. 
 

• No al acoso escolar: aquesta aplicació que porta el 
mateix nom que l’associació que l’ha desenvolu-
pat serveix perquè les famílies i alumnes puguin 
denunciar directament a l’associació de forma 
anònima qualsevol incident d’assetjament escolar 
i rebre consell, també es poden consultar a experts 
i rebre informació [6]. 

3  OBJECTIUS  
L’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar una 
aplicació, juntament amb l’organització Intress [7], una as-
sociació que porta a terme projectes de caràcter social als 
sectors de la població més desfavorits. Ja sigui un maltrac-
tament que s’està produint al mateix usuari de l’eina o a un 

 
 tercer. A més a més, tal com s’ha mencionat en l’apartat  
anterior, s’ha dotat a l’usuari d’instruments per poder ac-
tuar davant de les amenaces que rep. 

Per això s’ha plantejat una aplicació on es mostra una 
sèrie de preguntes en forma de qüestionari, pactades amb 
l’organització Intress, on es pregunten unes qüestions que 
detecten si aquella persona pot estar patint assetjament per 
Internet i poder ajudar-la a trobar una solució. 

A l’haver realitzat el treball juntament amb una associa-
ció especialitzada en el bullying a la xarxa, han estat ells qui 
han proporcionat tot el material necessari per poder conèi-
xer i entendre millor l’àmbit del ciberassetjament, sobretot 
enfocat en els més joves. A partir d’aquesta informació, 
s’ha desenvolupat una col·lecció de preguntes organitza-
des en diferents categories, on depenent de la resposta an-
terior la següent pregunta que es mostra pot ser diferent. 
Un cop contestades aquestes preguntes es podran detectar 
el grau d’assetjament que s’està produint. 

Un cop mostrats i diagnosticats l’origen del ciberasset-
jament, s’ensenya a l’usuari com pot combatre aquesta si-
tuació i a qui pot acudir per denunciar i rebre assessora-
ment per poder posar remei aquesta situació tant angoi-
xant. 

Aquesta aplicació va dirigida a tots els públics i és d’in-
terès general. No només es vol enfocar en aquelles perso-
nes que pateixen maltractament a través de xarxes socials, 
sinó que també es vol utilitzar per a poder conscienciar a 
tota la població, més específicament als joves i adolescents, 
sobre l’impacte i les conseqüències de fer bullying o amena-
çar a un altra persona amb l’ús de noves tecnologies. 

4   METODOLOGIA 
En aquesta secció es defineix com s’ha executat la feina re-
alitzada durant tot el període del treball per poder desen-
volupar i implementar l’aplicació que s’ha desenvolupat 
per poder detectar el ciberassetjament en la població. 

 

4.1  Eines de desenvolupament 
L’aplicació ha estat desenvolupada per a Android pel co-
neixement previ que es tenia del sistema operatiu i de la 
plataforma. Com a entorn de desenvolupament integrat 
(IDE) s’ha optat per utilitzar Android Studio [8], es tracta 
de l’entorn propi del qual disposa Google per desenvolu-
par aplicacions i el més utilitzant. Com a versió del sistema 
operatiu s’ha optat per la més nova que hi ha actualment 
al mercat, és a dir, Android 10 [9], amb el SDK 29 [10], que 
també és la versió més nova que es troba disponible actu-
alment. 

Per a poder testejar i comprovar el funcionament de 
l’aplicació s’ha utilitzat diversos dispositius mòbils amb 
diferents versions del SO, el principal ha estat el Pixel 3a 
en forma d’emulador, a més de dispositius físics com 
l’OnePlus 5T, el Xiaomi Mi A1, el Xiaomi Redmi Note 4 en-
tre altres. L’aplicació ha estat provada en telèfons amb di-
ferents mides i resolucions de pantalla i versions del sis-
tema operatiu per poder comprovar la correcta visualitza-
ció en pantalla de tots els elements i el correcte funciona-
ment d’aquesta. 
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Per treballar amb la base de dades, que és on es guarda 

tota la informació, SQLite [11] ha estat l’eina escollida. Al 
no haver treballat extensament amb base de dades en An-
droid, la millor opció és fer servir aquestes bases de dades 
relacionals per la seva senzillesa a més d’adaptar-se bé al 
projecte que s’ha realitzat. Per la visualització de la BD s’ha 
utilitzat el programa DB Browser for SQLite [12]. 

Els diversos prototips de l’aplicació que han estat pre-
sentats tant al client com al professor han estat dissenyats 
primerament en paper i posteriorment utilitzant una eina 
de mock-ups anomenada MarvelApp [13], que permet la 
realització d’aquests prototips de manera ràpida i àgil.  

Per finalitzar, en tractar-se d’un projecte de curta du-
rada, la metodologia àgil, que s’ha utilitzat ha estat Kanban 
[14], perquè ens permet una bona visualització de la feina 
que s’ha de fer, la feina que s’està fent i la feina feta. Pel 
seguiment de tasques s’ha optat per l’eina Trello [15], una 
aplicació simple i gratuïta que ens permet d’una manera 
molt ràpida i intuïtiva poder organitzar les tasques a rea-
litzar simulant el tauler que s’utilitza en la metodologia 
emprada. 

5 DESENVOLUPAMENT 
 

5.1 Requisits 
Un dels primers passos que s’ha de fer a l’hora de desen-
volupar software és realitzar una reunió amb el client per 
tractar diferents aspectes com, per exemple, com vol que 
sigui l’aplicació, quines funcionalitats vol que disposi, a 
qui va dirigida, entre altres. Juntament amb aquesta reunió 
i les diverses realitzades amb el tutor es van extreure i re-
dactar una sèrie de requisits funcionals i no funcionals que 
descriuen el comportament que es volia que tingués el pro-
gramari. 

Alguns exemples de requisits funcionals són: “El sis-
tema no guardarà cap informació de l’usuari per mantenir 
la seva privacitat” o “L’aplicació tindrà dos mòduls princi-
pals, el primer la realització de qüestionaris per determinar 
si una persona pateix assetjament o no, el segon un apartat 
amb informació sobre com tractar el bullying”. 

En el cas dels requisits no funcionals hi ha alguns com: 
“L’aplicació serà desenvolupada per a dispositius An-
droid” o “El sistema ha de tenir un disseny que s’adapti a 
qualsevol dispositiu i/o pantalla”. 

5.2  Disseny de l’aplicació 
A partir dels requeriments obtinguts a partir de les reuni-
ons amb el client i haver-los validat i comprovar que es po-
den dur a terme, es va procedir a dissenyar l’aplicació, co-
mençant pels casos d’ús i seguint amb els diversos diagra-
mes i el prototipatge que s’expliquen a continuació. 

5.2.1 Casos d’ús 
En obtenir i validar aquests requisits, es van redactar els 

casos d’ús per descriure les diferents accions i activitats 
que es poden realitzar amb l’aplicació. Es va començar amb 
una petita descripció i posteriorment se’n van ampliar afe-
gint aspectes importants com les precondicions, les post-
condicions i els escenaris principals i alternatius de cada  

 
cas. A més a més també es va realitzar un diagrama amb 
aquests casos tal com es pot veure a la Figura 2. 

 
 

 

 

 

 
5.2.2 Diagrames de classes i flux 
Un cop realitzats els casos d’ús es va procedir a definir els 
diagrames de classes i de flux. Aquests diagrames han pa-
tit diversos canvis durant el transcurs de tot el desenvolu-
pament amb els canvis mencionats pel client i els canvis 
que s’han hagut d’aplicar més endavant degut  a una mala 
planificació inicial. 

Els diagrama de classes ha estat realitzat amb un pluguin  
que disposa Android Studio anomenat PlantUML [16] i els 
diagrames de flux han estat realitzats amb l’eina draw.io 
[17], una pàgina web que permet la realització d’aquests 
diagrames de manera molt intuïtiva i ràpida. En els anne-
xos es poden trobar aquests diagrames de manera com-
pleta i detallada a més d’una explicació. 

5.2.3 Prototipatge de l’aplicació 
Un cop redactats els requisits, els casos d’ús i els diferents 
diagrames, es va començar amb el disseny i prototipatge 
de l’aplicació. Primerament es va realitzar un esbós en pa-
per, un cop es va obtenir un disseny que es considerava 
adient i podia ser fàcilment utilitzable i complís tots els re-
quisits anteriors, es va passar a ordinador. Com s’ha co-
mentat en l’apartat anterior, es va emprar MarvelApp per 
a la realització del mock-up [18]. Com es pot veure [Figura 
3], s’han abastat totes les pantalles que té l’aplicació i el seu 
funcionament, fins i tot es pot fer una simulació de com és 
la transició per pantalles si així es desitja. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Diagrama parcial dels casos d'ús 

Figura 3: Exemple de pantalla del prototip 
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5.3 Creació de la base de dades 
Després d’haver realitzat tots els dissenys, diagrames i 
prototips i haver fet els canvis pertinents, es va passar al 
desenvolupament com a tal de l’aplicació. El primer pas a 
realitzar va ser la base de dades, ja que totes les preguntes 
estan guardades en diferents taules on cada cop que s’exe-
cuta l’aplicació són llegides i mostrades per pantalla a 
l’usuari.  

Per poder distribuir millor les preguntes del test es va 
prendre la decisió d’introduir la informació en diferents 
taules dintre de la base de dades. Les preguntes es poden 
dividir en dues categories: aquelles que només es pot se-
leccionar una opció i aquelles en les que es pot seleccionar 
més d’una. Les preguntes d’una sola resposta es troben 
dins de les taules (taula 1, taula 2, taula 3 i taula 4) [Figura 
4], mentre que les de múltiple resposta es troben a les tau-
les (taulaCB 1, taulaCB 2 i taulaCB 3). 

Dintre de cada tipus de pregunta, s’han fet una sèrie de 
divisions depenent del tipus de pregunta i en quin moment  
del test apareixen, per exemple, les primeres preguntes, 
només són introductòries i no computen pel veredicte fi-
nal, per tant estan emmagatzemades en la primera taula. 
Aquestes taules són llegides per l’aplicació, cada tipus de  
pregunta és llegida per la seva classe corresponent i són 
inserides en una llista que s’anirà mostrant a mesura que 
l’usuari vagi contestant les preguntes. 

5.3.1  Preguntes de resposta simple i múltiple 
Com s’ha explicat al començament de l’apartat, hi ha dos 
tipus de preguntes, les de resposta simple o les de resposta 
múltiple. Les primeres tenen la característica que només es 
pot contestar una opció. Analitzant les preguntes obtingu-
des d’Intress, s’ha decidit que el nombre màxim de respos-
tes per aquestes preguntes siguin 6, amb el seu respectiu 
sistema de puntuació, aquest sistema és explicat a continu-
ació. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Un dels requisits que volia Intress que tingués l’aplicació 
és el fet que pogués haver-hi preguntes de múltiple opció. 
Aquestes preguntes tindran fins a un màxim de 10 opcions, 
on l’usuari podrà escollir tantes com cregui convenient i no 
limitar-se només a una opció com l’altre tipus de pregunta. 

 

 

5.3.2  Sistema de puntuació 
Per saber si un usuari està patint ciberassetjament necessi-
tem que el test tingui un sistema de puntuació per poder 
enregistrar les preguntes obtingudes i així poder mostrar 
un veredicte corresponent. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, Intress ha creat 
unes preguntes específicament per aquest qüestionari, les 
respostes tenen tres possibles graus de gravetat: el vermell 
que vol dir que és el més greu, el groc que és greu i el verd 
que no suposa cap gravetat. 

S’ha decidit que aquelles preguntes marcades com a 
vermelles conten dos punts, les grogues un punt i les ver-
des cap. Aquestes puntuacions són guardades només du-
rant la realització del test i n’ajudaran a mostrar el vere-
dicte corresponent. 

Per tant a les taules s’han d’emmagatzemar de quin co-
lor, o millor dit, quina és la gravetat de cada resposta. Cada  
qüestió pot tenir fins a un màxim de 6 respostes, d’aquestes 
un màxim de tres poden ser d’un mateix color. A cada taula 
disposa de 6 columnes que indiquen a quina posició es 
troba cada pregunta vermella o groga (les verdes al no 
computar no és necessari saber la seva posició). 

Per a les preguntes de resposta múltiple, el sistema de 
puntuació funciona diferent, a cada opció que l’usuari mar-
qui se sumarà un punt a la puntuació final, per tant no és 
necessari saber la posició de les respostes. 

5.4  Lectura de la base de dades 
Un cop inserides totes les preguntes del qüestionari a la 
base de dades, aquestes han de ser recuperades per part de  
l’aplicació per poder-se mostrar per pantalla. 

Per poder llegir aquesta informació [19], s’utilitza una 
classe anomenada Pregunta, aquesta classe conté un atri-
but que correspon a cada element de la pregunta, cada cop 
que es llegeix una pregunta de la base de dades, es crea un 
objecte de tipus Pregunta, assignant cada element a la seva 
variable corresponent. Un cop inserida la informació en  
l’objecte, aquest és introduït en una llista, aquesta llista 
contindrà totes les preguntes d’una taula [Figura 5]. 

Quan hem llegit totes les preguntes de totes les taules, 
enviem les llistes a les classes corresponents que s’encarre-
guen de concatenar i formar el qüestionari que es mostra 
per pantalla. 

 
 

 

 

 

 

5.5  Visualització de les preguntes 
Quan s’ha recuperat totes les preguntes dintre d’una llista 
i aquestes han estat concatenades per ser mostrades, ja po-
den ser assignades a cada element de la pantalla. L’atribut 
pregunta és assignat a l’element pregunta de la pantalla, 
l’opció 1 és assignat a la primera opció i així fins que tenim 
tots els elements que es mostrin per pantalla.  

 

Figura 2: Taula 1 de la base de dades 

Figura 3: Esquema de lectura de la base de dades 
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Un cop es mostra una pregunta a l’usuari ha de selecci-

onar una opció obligatòriament (si no es mostra un mis-
satge demanant que se seleccioni una resposta) i al clicar al 
botó de continuar es mostra la següent pregunta fins a ar-
ribar a l’última. La següent pregunta que es mostri pot de-
pendre de la resposta que ha seleccionat l’usuari, aquest 
aspecte és tractat a continuació. 

5.5.1  Diferents camins depenent de la resposta 
anterior 

Des de l’inici del desenvolupament, quan es van realitzar 
les primeres trobades amb el professor per definir l’abast 
del projecte, es va voler que el qüestionari tingués diferents 
camins en funció de les respostes de l’usuari [Figura 6]. 
Això va canviar un poc amb les reunions mantingudes 
amb el client i les preguntes que se’ns ha proporcionat, 
però s’ha pogut mantenir l’essència del principi fent que es 
puguin segui diferents camins [Figura 7]. 

Per crear aquests camins es realitza d’una manera bas-
tant senzilla, a partir del número de pregunta actual (índex 
a la llista on es troben les preguntes) i obtenint la informa-
ció de quina opció ha estat seleccionada (resposta de la pre-
gunta marcada), podem canviar quina serà la següent pre-
gunta que es mostrarà a l’usuari. 

Un cop s’ha modificat l’índex de la llista, cridem la fun-
ció que ens mostra per pantalla cada pregunta, a l’haver 
modificat la variable contadorPreguntes (variable utilitzada 
per saber la pregunta que s’ha de mostrar), accedirem 
aquella que desitgem i s’assignarà cada variable a l’ele-
ment de la pantalla corresponent. 
 
 
 

 

 

 

 

5.5.2  Preguntes amb número de resposta variable 
Una de les característiques que tenen les preguntes del 
qüestionari (tant les de resposta simple com múltiple) és 
que poden tenir una quantitat de respostes variables. Al-
gunes preguntes tindran només 2 possibles respostes, 
mentre que algunes en tindran fins a 10. 

Els elements que permeten formar els grups de respos-
tes en Android s’anomenen RadioButtons i RadioGroups 
[20], aquest element per defecte són estàtics, és a dir, que 
no poden anar variant en temps d’execució, i modificar-los 
perquè facin aquesta funció no és senzill. 

El primer pas a realitzar és a les taules de la BD, quan 
una pregunta és inserida, però té menys respostes de les 
possibles (posem per exemple que només en té tres), om-
plim la resta de camps amb el valor null, per tant la seva 
fila a la taula serà (ID, Pregunta, Resposta1, Resposta2, 
Resposta 3, null, null, null...). Quan a un RadioButton se li 
assigna un valor null, no imprimeix res per pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amb això no és suficient, necessitem que a més de no 

mostrar-se cap text a la resposta, també necessitem que el 
camp seleccionable (la “rodoneta” de l’esquerra) tampoc es 
vegi, ja que resulta poc estètic i agradable [Figura 8] a la 
vista, per solucionar aquest problema es van haver de crear 
icones personalitzades que funcionen de la mateixa ma-
nera que les que hi ha per defecte, però ens permeten solu-
cionar aquest inconvenient.  

A l’arxiu radiobutton.xml del projecte es defineixen els 
drawables [21] o icones que podem trobar per defecte a An-
droidStudio. Els drawable són els elements de disseny o gra-
fismes que es poden mostrar en una pantalla de l’aplicació. 
Dintre d’aquest arxiu xml definim quina volem que sigui 
la icona que es mostri quan una resposta és seleccionada i 
el mateix quan la resposta no ho està. 

En la classe TestActivity i TestCheckbox, dintre del mè-
tode showNestQuestion, quan es mostra una nova pre-
gunta i s’assigna a cada element de la pantalla la variable 
de l’objecte Pregunta, mirem si hi ha text per a la resposta, 
si no hi ha, fem que el botó desaparegui i si n’hi ha, li as-
signem les icones que hem mostrat anteriorment. 

5.5.3  Preguntes de múltiple selecció 
Com s’ha mencionat anteriorment, Intress volia que hi ha-
gués diferents preguntes on es pogués seleccionar més 
d’una opció. 

Per poder implementar aquest tipus de preguntes s’ha 
optat per crear una nova “Activity” amb un nou layout, 
perquè ara necessitarem l’ús de CheckBoxes [22] en comptes 
de RadioGruops, aquests elements treballen de forma indi-
vidual fent que puguem seleccionar més d’un a la vegada 
i després comptabilitzar quants ha seleccionat l’usuari. 

Primer de tot es va crear el layout, fent una interfície 
molt similar a la de les altres tipus de preguntes perquè 
l’usuari no noti la diferència entre una activitat o l’altre. 

Les preguntes de múltiple resposta apareixen a meitat 
del qüestionari, per tant hem de saber quan s’ha d’executar 
cada una i sobretot quina taula amb les preguntes perti-
nents s’ha de carregar. De l’activitat anterior rebem una sè-
rie de dades, una d’elles és l’índex de la pregunta anterior, 
a partir d’aquest número podem saber quina taula volem 
obtenir per mostrar-la a l’usuari. 

Aquestes qüestions també poden ser de mida variable, 
algunes tenen fins a 10 possibles respostes, però d’altres en 
tenen només 4 o 5, així que també es va haver d’aplicar el 
mateix que s’ha explicat en l’apartant anterior. 

Figura 4: Arquitectura 
inicial del qüestionari 

Figura 5: Arquitectura actual del 
qüestionari 

Figura 6: Assiganció d'un valor null a un Radio-
Button no personalitzat 
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5.5.4 Tornar enrere 
Durant una de les reunions realitzades amb el client i el tu-
tor es va arribar a un acord d’implementar un botó que per-
metés tornar enrere per canviar alguna de les respostes o 
simplement sortir del qüestionari. 

Quan es clica al botó de tornar enrere, es crida a la fun-
ció showPrevQuestion, on es mostra l’anterior pregunta o 
si és el cas que volem tornar enrere des de la primera pre-
gunta, el qüestionari acabarà. 

El mètode on es mostra l’anterior pregunta és molt si-
milar al que ens permet mostrar la següent pregunta, sim-
plement decrementem l’índex de la llista de preguntes en 
un i assignem cada atribut de l’objecte pregunta al corres-
ponent objecte de l’activitat. Si al tornar enrere l’usuari mo-
difica la pregunta, la puntuació també es veurà modificada 
en la suma total per mostrar el veredicte. 

 

5.6  Veredicte 
Després d’haver completat el qüestionari, depenent de la 
puntuació obtinguda es mostra un veredicte o un altre amb 
diferents recomanacions i accions que poden ajudar a la 
gent a solucionar el seu problema amb l’assetjament. Hi ha 
4 possibles veredictes que s’explicaran a continuació. 

5.6.1: Veredicte vermell 
El veredicte més greu de tots és que l’usuari estigui sent 
víctima de ciberassetjament, en aquest cas, hi ha dos possi-
bles veredictes, en el cas que sigui menor d’edat es recoma-
narà unes certes accions, com contactar amb associacions 
d’infants especialitzades en el problema i si es tracta d’una 
persona adulta, es recomanarà unes altres, com per exem-
ple, trucar a la policia o els mossos d’esquadra. 

5.6.2: Veredicte groc 
El següent veredicte és el groc, on s’indicarà a la persona 
que està en un risc alt de patir assetjament a les xarxes i se 
li donarà una sèrie de recomanacions i informació que po-
drà consultar i una sèrie de telefons d’informació per evitar 
que la situació pugui empitjorar. 

5.6.3: Veredicte Verd 
Per últim, el veredicte més lleu, el verd [Figura 9]. En 
aquest cas es mostra que no s’està patint bullying però cal 
estar altera en tot moment i seguir una sèrie de pautes i 
bones pràctiques en tot moment. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.7 Activitats Informació i Coneix-nos 
Com a complement al qüestionari i veredicte de l’aplicació, 
aquesta també disposa de dues pantalles addicionals, la 
primera, es tracta d’una pantalla informativa, on l’usuari 
disposa de diverses pàgines web i associacions on pot tro-
bar informació sobre com prevenir el ciberassetjament 
sense necessitat de realitzar el test. Aquesta activitat com 
les de veredicte han estat dissenyades utilitzant un widget 
d’Android anomenat CardView [23], que ens permet fer uns 
dissenys en forma de targetes, molt útils per quan s’ha de 
mostrar molta informació per pantalla, ja que aquesta 
queda molt ordenada i més clara per l’usuari. 

La pantalla de Coneix-nos, ens mostra informació sobre  
l’organització Intress i la seva labor de caràcter social que 
realitzen. A més a més també es pot trobar un accés directe 
a la seva pàgina web per a més informació i també hi ha un 
accés a un estudi que van realitzar sobre l’assetjament a les 
xarxes, on qualsevol usuari que ho desitgi el pot consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.8  Millora del Front-end 
Al començament del projecte el Front-end tenia un layout 
molt simple, que era utilitzada per mostrar els elements i 
els continguts es mostraven correctament per pantalla. Tot 
i això aquests elements tenien una estètica molt pobre i poc 
agradable a la vista, tantmateix, aquests estaven desorde-
nats i no estaven centrats a la pantalla, per posar un exem-
ple, depenent del dispositiu on utilitzessis l’aplicació, els 
botons del qüestionari no sortien alineats i es desquadra-
ven constantment. Aquest és un greu problema d’Android, 
en ser un sistema present en milers de dispositius, tots amb 
mides de pantalla diferents, fer que els elements surtin com 
es desitja per pantalla és una tasca molt complicada [24]. 
És per això que aquesta part del desenvolupament va por-
tar més temps de l’esperat.  

 
 
 

Figura 7: Veredicte verd 

Figura 8: Layout emprant 
CardViews 
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5.8.1 Aspecte de la pantalla principal 
El disseny de la pantalla principal d’aquesta aplicació és 
molt senzill, només disposa d’un petit logotip d’Intress, un 
botó per iniciar el qüestionari i una barra de navegació in-
ferior per anar a Informació i Coneix-nos. 

En una de les trobades o reunions de seguiment es va 
arribar a la conclusió, que s’havia de mostrar un missatge 
d’avis, on s’indiqués a l’usuari que aquesta eina és total-
ment anònima i no guarda cap tipus d’informació sobre les 
respostes del test. En estar dirigida a un tipus de població 
que pot estar patint assetjament, és molt adient que se sen-
tin protegides sabent que la seva informació està segura i 
que es tracta d’una eina que respecta per complet l’anoni-
mat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Com es pot veure a la Figura 11, el missatge de benvinguda 
es tracta d’un pop-up, que l’usuari ha de tancar prement el 
botó “D’acord” o la creueta de dalt a la dreta. Aquest ele-
ment ha estat creat a partir d’una CardView, en un arxiu xml 
s’ha definit un nou layout on s’ha definit la disposició dels 
elements. 

Al MainActivity, que és l’arxiu que primer s’executa 
quan obrim l’aplicació, creem un Dialog [25]. Un Dialog és 
una finestra petita que li indica a l’usuari que ha de pren-
dre una decisió, en aquest cas no utilitzem aquesta eina per 
a tal cosa, sinó que simplement l’utilitzem de manera in-
formativa. L’element Dialog disposa de la funció anome-
nada dismiss, la qual quan es crida, l’element desapareix, 
fent que el pop-up no torni a sortir per pantalla. 

5.8.2 Aspecte del Qüestionari 
El següent apartat que s’ha millorat el seu disseny és el 
qüestionari, com s’ha explicat a l’inici de l’apartat, durant 
la majoria del desenvolupament, els elements es mostra-
ven per pantalla de manera poc agradable i ordenada. Per 
començar, per saber el progrés hi havia un TextView (ele-
ment d’Android per mostrar text) que ens mostrava la pre-
gunta en la qual ens trobàvem. Finalment aquest ítem ha 
estat canviat per una barra de progrés (ProgressBar [26]), ja 
que és molt més estètic i visual tal com es pot veure en la 
Figura 12. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A més a més, les respostes de cada pregunta han estat 

distribuïdes per la pantalla perquè hi hagi un marge entre 
elles i conjuntament no es trobin enganxades a una banda 
de la pantalla. 

Per últim, els botons per passar a la següent pregunta i 
per tornar enrere han estat modificats [Figura 13], utilitzant 
un element drawable, fent així que tinguin un aspecte per-
sonalitzat i diferent dels que venen per defecte. 

 

 

 

 

 

5.8.3 Aspecte del Veredicte 
De la mateixa manera que la pantalla d’Informació, es va 
modificar les pantalles de Veredicte perquè mostressin la 
informació el més clar possible. També s’ha optat per l’ús 
del widget CardView. On cada targeta, es mostra una asso-
ciació, pàgina web o telèfon de contacte o la possible víc-
tima pot trucar o informar-se. Depenent del veredicte en 
què ens trobem, les targetes són significatives diferents per 
adaptar-se a cada situació i fins i tot en el pitjor dels casos 
també es considera si un usuari és menor d’edat o no, per 
mostrar uns continguts o uns altres. 

5.8.4 Sortir del qüestionari 
Un requeriment que ha sorgit al final del desenvolupament 
i que no s’havia pensat en ell, és el fet de sortir del qüesti-
onari. De la manera que està programat el test, quan li dó-
nes a la fletxa d’enrere, que es troba en la majoria de dispo-
sitius Android, l’aplicació tornava a la pantalla principal 
perdent tot el progrés que s’havia fet. 

Per evitar que l’usuari surti del test sense voler-ho i 
perdi tot el progrés i totes les preguntes ja contestades, s’ha 
creat un petit mètode amb un AlertDialog [27], un element 
molt similar als Dialogs explicats anteriorment, que ens 
permeten crear diàlegs per confirmar una operació quan es 
produeix un esdeveniment (en aquest cas voler sortir del 
test). Quan un usuari prem el botó per tornar enrere es 
crida la funció onBackPressed() en aquesta funció pròpia 
d’Android, podem definir que es vol que succeeixi quan 
s’activa aquest esdeveniment. En aquest cas, creem un 
AlertDialog, on s’informa l’usuari que se sortirà del test i es 
perdrà tot el progrés [Figura 14]. 

 
 
 
 
 
 

Figura 11: Missatge de benvinguda a l'aplicació 

Figura 12: Barra de progrés 

Figura 13: Botons personalitzats 
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6 TESTING 
Un dels apartats més importants a l’hora de realitzar un 
projecte com aquest és realitzar proves per comprovar que 
l’aplicació funciona correctament. El testing de l’aplicació 
s’ha dividit en dues parts fonamentals, la primera ha estat 
automatic UI on s’ha provat el funcionament de tots els ele-
ments i de la lògica de l’aplicació i posteriorment s’han re-
dactat i provar diferents Test Cases per cobrir la majoria 
d’aspectes i poder trobar i solucionar la majoria d’errors 
possibles. Aquests dos apartats són explicats més detalla-
dament a continuació. 

6.1 Testing utilitzant Espresso 
S’ha optat per fer gran part del testing a la UI o interfície 
d’usuari, ja que la gran majoria de funcions del projecte es 
poden testejar d’aquesta forma. Android ofereix una eina 
molt potent per poder fer aquest tipus de tasques que es 
diu Espresso [28]. Es tracta d’un framework desenvolupat pel 
mateix Google que fa molt més fàcil testejar una aplicació. 
Algunes funcionalitats que ofereix són la capacitat de tro-
bar elements en la pantalla i poder realitzar algunes acci-
ons com per exemple realitzar un clic de forma automàtica. 

El primer test que es va realitzar és el més senzill de 
tots, simplement comprovar que una activitat s’executi 
correctament i es mostri per pantalla, per això primer de 
tot necessitem fer una Rule o regla on definim quina activi-
tat volem testejar. 

Un cop s’ha fet la definició per saber quina activitat vo-
lem testejar ja podem provar diferents escenaris. Per a cada 
classe i activitat s’han definit diverses funcions. 

Posem com a exemple una prova realitzada en l’apartat 
de qüestionari, es vol comprovar que es pugui contestar 
correctament una pregunta. Espresso ens facilita la feina do-
nant-nos eines, algunes d’aquestes són: 
 

• perform(): realitza una acció sobre l’objecte desit-
jat. 

• click(): realitza un clic sobre un element. 
• isChecked(): comprova que un element està selec-

cionat. 
• matches(): comprova que dos elements són iguals. 

 
Amb aquestes funcions i juntament els asserts de Junit, per 
comprar certes condicions, podem comprovar que s’ha 
obert correctament l’activitat, posteriorment realitzar un 
clic sobre una resposta, comprovar que aquesta resposta ha 
estat marcada, realitzar un clic al botó per passar a la se-
güent pregunta i per últim comprovar que la resposta que 
 havíem marcat anteriorment ja no ho està, per tant vol dir 
que hem passat a la següent pregunta correctament. 

 
Amb aquest mètode s’han testejat totes les activitats i 

funcions de l’aplicació fent que es poguessin detectar molt 
errors i bugs, fent que s’hagin pogut detectar amb rapidesa 
i haver estat arreglats ràpidament. 

6.2 Test Cases 
La segona gran part del testing ha estat la redacció de Test 
Cases i posteriorment la realització de proves a partir del 
que s’havia redactat. Els test cases són un conjunt de pro-
ves i condicions que tenen com a objectiu cobrir en detall 
el màxim de software possible tenint en compte elements 
com el disseny, les dades, les condicions i les entrades i sor-
tides.  

Per aquest projecte s’han redactat i provat un total de 5 
test cases, on dintre d’aquests hi havia diversos escenaris 
per poder provar totes les casuístiques possibles. 

Posem per exemple el test case que s’ha fet pel qüestio-
nari, dintre d’aquest hi ha 7 escenaris que contemplen as-
pectes com: respondre una pregunta, passar a la següent 
pregunta sense seleccionar cap opció, tornar enrere a la pri-
mera pregunta, respondre una pregunta de múltiple res-
posta, entre altres. 

Per a cada escenari s’ha fet una taula, aquesta taula in-
clou 4 columnes principals, la primera la descripció de 
cada pas que es realitza a l’escenari, al costat el resultat que 
esperem, a més del resultat obtingut (en cas que sigui dife-
rent de l’esperat) i per últim si el pas ha funcionat correc-
tament o no. A continuació [Taula 1] hi ha un exemple de 
l’escenari “Respondre una pregunta de múltiple resposta” 

 
Test Case 

Uc 
Step 

Step Description Expected Re-
sult 

Ac-
tual 
Re-
sult 

Succes-
sful/Fai-
led 

1 Es cliquen vàries 
respotes de pre-
gunta de múlti-
ple elecció 

Es seleccionen 
diverses res-
postes de la 
pregunta 

 Successful 

2 Es fa clic al botó 
“Confirmar 

Es mostra la 
següent pre-
gunta 

 Successful 

 
 

6.3 User Testing 
L’última part del testing que s’ha realitzat en aquest pro-
jecte ha estat donar a provar l’aplicació a gent propera i 
coneguts perquè donessin la seva opinió i el que pensaven 
per així poder millorar-la i arreglar aspectes que no s’ha-
vien pogut trobar fins ara com defectes en la interfície grà-
fica d’alguns dispositius mòbils concrets i errors de funci-
onament. 

Tots els participants del user testing van poder instal·lar 
i executar l’aplicació als seus telèfons sense problemes ex-
cepte un que disposava d’un mòbil amb Android 6.0, un 
sistema massa antic perquè l’aplicació funcioni. La resta 
disposaven d’una versió més nova del sistema operatiu, 
demostrant que a partir de la versió 8 d’Android l’aplicació 
s’executa correctament [Figura 15]. 

Figura 14: AlertDialog per sortir del qüestionari 

Taula 1: Escenari 2.5 “Respondre una pregunta de múltiple 
resposta” 
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Figura 15: Versions d'Android que han pogut executar l'apli-
cació 

Alguns usuaris posseïdors del smartphone Huawei P10 
Lite van reportar alguns errors de grafismes i de problemes 
amb els marges en alguns botons de l’aplicació, aquests 
problemes van ser corregits i l’aplicació ja es veu correcta-
ment tant en aquest model de mòbil com en altres similars. 

Segons els enquestats, la duració del qüestionari els va 
semblar correcte en un 72,7% dels casos, mentre que a un 
18,2% els va semblar llarg [Figura 16]. També se’ls hi va 
preguntar si la informació mostrada a l’aplicació els sem-
blava útil, contestant afirmativament un 81,8% dels usua-
ris. 
 

 
 

 

 

 
Com a aspectes a millorar i actualitzacions a futur, els 

usuaris van respondre que els hi agradaria veure més tipus 
de preguntes sobre assetjament, centrades en altres àmbits 
i no només en les xarxes, també van declarar que s’hauria 
de proporcionar més informació i donar més consells als 
possibles usuaris de l’aplicació,  oferir l’experiència i ajuda 
de víctimes que hagin passat pel mateix i oferir l’aplicació 
en més idiomes. 

7  RESULTATS 
Com a resultat després de tot el desenvolupament realit-
zat, trobem una aplicació completa on es poden realitzar 
totes les activitats que es van definir a l’inici del desenvo-
lupament. Es disposa de totes les pantalles que es van pla-
nificar i totes aquestes són perfectament funcionals. Tant el 
mòdul de qüestionari com el d’informació estan finalitzats 
i són operatius. 

Per a poder realitzar aquest qüestionari s’ha hagut de 
crear una base de dades amb SQLite, on s’han emmagatze-
mat totes les preguntes que es volen realitzar en el test en 
diferents taules per una major facilitat a l’hora de poder-
les llegir i crear els diferents camins que es formen amb el 
conjunt de les preguntes 

En tenir coneixements sobre el funcionament de llistes i 
estructures de dades, s’ha decidit que la millor manera a 
l’hora de llegir una pregunta de la base de dades és recu-
perar una llista d’objectes, on cada objecte és una pregunta 

amb les seves respostes, per tant a l’activitat del test, cada 
cop que vol mostrar una pregunta es llegeix l’element per-
tinent de la llista i s’assigna cada variable a l’element de la 
pantalla corresponent. 

En contestar la pregunta, s’accedeix al següent element 
de la llista i es mostra la pregunta pertinent, es fan les com-
provacions adients per veure si a l’usuari se li ha de mos-
trar una pregunta en específic o un altre (com s’ha explicat 
en l’apartat de desenvolupament) i es completarà el test 
mostrant un veredicte a l’usuari [Figura 17]. 

Com s’ha explicat, aquests veredictes estan compostos 
per targetes on a cada targeta hi ha una associació relacio-
nada amb l’assetjament i que poden aportar informació i 
ajuda en cas que fos necessari. Les targetes disposen de bo-
tons clicables que et porten a la pàgina web d’aquestes en-
titats o et porta a l’aplicació de telèfon perquè les puguin 
trucar directament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De les parts més difícils de tot el desenvolupament ha 

estat enllaçar totes les preguntes, en formar diferents ca-
mins d’han de saltar vàries posicions en una llista per mos-
trar aquella pregunta que es vol, fet que s’hagi d’anar molt 
amb compte amb l’índex de la llista i a quina posició s’està 
accedint. A més a més, aquest aspecte ha estat especial-
ment complicat quan es volia tornar enrere a l’anterior pre-
gunta. 

Aquest problema s’ha vist agreujat especialment en les 
preguntes de múltiple resposta [Figura 18], ja que es trac-
ten d’activitats completament diferents, per tant s’ha hagut 
d’aprendre a enviar informació d’una activitat a un altre i 
saber com tractar-la a més de combinar dos tipus d’activi-
tats i que l’usuari no notés la diferència de passar d’una a 
un altre. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Veredicte vermell 

Figura 16: Duració del qüestionari segons els enquestats 
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També s’ha de destacar el sistema de puntuacions, 

aquest sistema també està format per una llista de la ma-
teixa mida que la llista amb les preguntes, després de molts 
canvis s’ha optat per aquest sistema per poder actualitzar 
la resposta que és seleccionada i aplicar els canvis en la 
puntuació final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Com es pot veure a la Figura 19, es mostra el disseny 
final que té l’aplicació, que és molt similar al disseny inicial 
que es va dissenyar com a prototip i que es pot veure a la 
Figura 3. 

 
 
 

 

8  CONCLUSIONS  
Després de la fase de desenvolupament s’ha aconseguit 
complir i desenvolupar tots els elements i requisits propo-
sats pel client i per tant ara per ara es disposa d’una eina 
totalment funcional. Es pot veure clarament com l’aplica-
ció està definida i es pot realitzar la tasca principal i per la 
qual ha estat pensada, que és realitzar un qüestionari i que 
es mostri un resultat d’acord amb aquestes preguntes on es 
diu si pots estar patint assetjament a Internet o no. 

El producte té un aspecte molt similar al que es va dis-
senyar en el seu moment a més de les funcionalitats descri-
tes al principi. Per tant s’estan complint les expectatives 
marcades. S’han realitzat aspectes bàsics com poder realit-
zar un qüestionari per detectar el grau d’assetjament que 
algú pot estar patint, mostrant un veredicte final, fent que 
aquest test tingui diferents camins. 

Aquest treball ha servit per expandir els coneixements 
que es tenia sobre Android en un començament i sobretot 
en saber com funciona el desenvolupament de software i 
d’aplicacions mòbils, seguint els pautes apreses durant 
aquests anys en les diverses assignatures del grau. També 
s’ha vist com és treballar per realitzar un producte per a un 
client i la comunicació que s’ha de tenir amb ell per poder 
realitzar el projecte. 

Un cop finalitzat aquest projecte se li podrien aplicar 
moltes millores que serien interessants realitzar-les en cas 
que en un futur és seguis amb el desenvolupament. La pri-
mera seria poder disposar de diversos qüestionaris per po-
der detectar més aspectes, no només el ciberassetjament i 
fins i tot tenir més d’un tipus de qüestionari pel mateix 
tema o aspecte a tractar. Un altre millora molt interessant, 
també seria desenvolupar una web o aplicació per separat, 
on el client pogués insistir, modificar i eliminar preguntes 
de manera fàcil i senzilla a més de poder crear qüestionaris 
personalitzats, ja que actualment has d’accedir al codi de 
l’aplicació per poder actualitzar o inserir dades a la base de 
dades. 

Per últim també realitzar un mòdul de recollida i anàlisi 
de dades (totalment anònimes) perquè, per exemple, cen-
tres educatius puguin saber si hi ha un percentatge d’alum-
nes que poden estar patint bullying i poder actuar en con-
seqüència. 

AGRAÏMENTS 
En primer lloc, vull agrair a l’organització Intress, per fer-
me la feina molt més fàcil amb tot el material que m’ha lliu-
rat per a poder inserir a l’aplicació i poder realitzar les pre-
guntes del test i al Jordi Serra, tutor d’aquest treball, pels 
consells donats durant el transcurs d’aquestes setmanes de 
feina. 

En segon lloc, vull agrair als meus amics i familiars, en 
especial la meva parella Paula, pels seus consells i suggeri-
ments a més de la paciència que ha tingut aquests mesos. 

Per últim, però no menys important, agrair a tota la 
gent que ha dedicat el seu temps en provar i utilitzar l’apli-
cació i donar-me feedback durant el user testing realitzant 
durant aquestes últimes setmanes.   

 

Figura 19 Disseny final del qüestionari 

Figura 18: Pregunta de múltiple resposta 
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APÈNDIX 

A1. DIAGRAMES DE CLASSES I FLUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Diagrama de classes 

Figura 12: Diagrama de flux Realitzar Test 
Figura 11: Diagrama de fluc Consultar Informació 

Figura 10: Diagrama de flux Consultar Coneixe'ns 
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Figura 13: Prototip en paper 

Figura 14: Prototip realitzat amb MarvelApp 

 

A2. PROTOTIPATGE 
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A3. RESULTAT FINAL 

 
 

Figura 15: Resultat de l'aplicació 


