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Mòdul d’Odoo per la gestió de les dades
d’un entrenador personal

Gabriel Bordejé Torner

Resum– En aquest document es presenta el desenvolupament d’un mòdul d’Odoo, enfocat a l’àmbit
de l’entrenament personal, oferint als professionals del sector una eina per tenir una millor gestió de
les dades dels seus clients. L’objectiu principal és ajudar a millorar la gestió general de les dades,
la comunicació entre entrenador i client, a més d’un seguiment exhaustiu dels resultats obtinguts.
D’aquesta manera l’entrenador pot registrar dia a dia les dades d’entrenament dels seus clients i
veure si l’entrenament dona els resultats esperats o requereix algun tipus d’ajust adaptant-lo cada
vegada més a un client determinat. L’aplicació consta de formularis per registrar els usuaris i les
diverses dades, sistema de reports per imprimir PDF, siguin de l’entrenament o gràfics, interfı́cie
amigable, intuı̈tiva i responsive, per tal que l’usuari s’adapti ràpidament al funcionament i per últim,
funcions d’ı́ndex de massa corporal, rang de freqüència cardı́aca objectiu, entre d’altres.

Paraules clau– Mòdul: Permet agregar noves caracterı́stiques a Odoo, o modificar les exis-
tents. Entrenador personal: qualificat en activitat fı́sica, que prescriu exercicis i fixa metes de forma
individualitzada.

Abstract– This paper presents the development of an Odoo module, focused on the field of personal
training, offering professionals in the sector a tool to have a better management of the data of your
customers. The main goal is to help improve overall data management, communication between
coach and client, in addition to a thorough follow-up of the results obtained. In this way, the coach
can record the training data of his clients on a daily basis and see if the training gives the expected
results or requires some kind of adjustment by adapting it more and more to a certain client. The
application consists of forms for registering users and various data, PDF printing report system
whether training or graphics, interface user-friendly, intuitive and responsive so that the user can
adapt quickly to the operation and finally body mass index functions, target heart rate range, among
others.

Keywords– Module: Allows you to add new features to Odoo, or modify existing ones. tents.
Personal trainer: qualified in physical activity, who prescribes exercises and sets fitness goals
individualized.

✦

1 INTRODUCCIÓ - CONTEXT DEL TREBALL

EN l’actualitat vivim en una societat on cada vegada
està més de moda el fet de cuidar-se i dedicar una
part del teu temps a fer esport. Cada vegada hi ha

més gimnasos diferents i més gent que es dedica a l’entre-
nament personalitzat, i independentment de les raons per
les quals la gent s’apunta a un gimnàs, ja sigui per veure’t
bé, per diversió o alliberar l’estrès, el que està clar és que
tothom vol veure resultats. És en aquest context on entra
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l’entrenador personal, un professional del fitness, qualifi-
cat en activitat fı́sica, que prescriu exercicis, motiva i marca
metes de forma personalitzada, tenint en compte les condi-
cions fı́siques i objectius dels diferents clients.

Per l’altra banda tenim el vessant tecnològic on cada ve-
gada existeixen més sistemes per gestionar les dades i fer de
qualsevol procés quelcom més eficient. Com podrien ser els
sistemes d’informació, formats per persones, dades, activi-
tats, i en definitiva el conjunt de recursos que processen la
informació d’una organització. Aquesta informació es re-
copila, processa, emmagatzema i difon per donar suport a
la presa de decisions. A més de promoure també la coordi-
nació, control, anàlisis i visualització de l’organització.

Aquest treball es basa a utilitzar aquesta tecnologia, per
crear una eina que ajudi als entrenadors personals a fer una
gestió de la informació dels diversos clients. Amb l’objectiu
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de donar suport a la presa de decisions per part de l’entrena-
dor, la coordinació dels diferents entrenaments i el control,
anàlisi i visualització de les dades. Tot això des del ma-
teix sistema Odoo que podria usar una empresa per la seva
gestió.

2 OBJECTIUS

L’objectiu principal del projecte és aconseguir una millor
gestió de les dades recopilades al llarg dels entrenaments
per poder fer una millor personalització.

• Emmagatzemar perfils d’usuari.

• Associar els diferents usuaris a un tipus d’entrenament
per facilitar la recopilació de dades i anàlisi.

• Generar gràfiques amb les dades recopilades per visu-
alitzar el progrés.

• Mantenir un registre de les dades dia a dia dels dife-
rents usuaris.

• Creació d’informes des de el sistema per ser impresos
o enviats al client.

• Fer un mòdul intuı̈tiu per facilitar l’ús als usuaris sense
coneixements previs.

El propòsit final és completar tots aquests objectius per
aconseguir una aplicació totalment funcional.

3 PARTS INTERESADES

3.1 Comunitat Odoo
Dins la comunitat de desenvolupadors d’Odoo existeixen
diferents repositoris en els quals trobem mòduls que ens
podem descarregar i utilitzar, a més de la personalització
de mòduls ja existents. De manera que els diferents desen-
volupadors poden fer aportacions a la comunitat, en aquest
cas nosaltres aportaré un nou mòdul per a la gestió de l’en-
trenament i anàlisi de dades per veure si aquest està sent
adequat per cada usuari.

3.2 Entrenadors Personals
El mòdul que he desenvolupat en aquest projecte està enfo-
cat principalment en la gestió de les dades que té a l’abast
un entrenador personal. Per tant, aquests treuen un benefi-
ci directe del mòdul. Aconseguint una millor gestió de les
dades, eficiència en el dia dia, ja que el software els permet
enfocar-se en la seva feina que és el disseny dels entrena-
ments i fer un seguiment més ajustat de les necessitats dels
seus clients. També hi haurà una millora en la comunicació,
ja que el mòdul proporciona l’opció de generar documents,
els quals es podran fer arribar al client de forma fı́sica o
digital.

3.3 Usuaris
Els clients dels entrenadors personals que facin ús d’aquest
mòdul també estan rebent beneficis del mòdul, ja que l’en-
trenador gràcies a la bona gestió de les dades i anàlisis que
poden fer a partir dels gràfics proporcionats poden oferir en-
trenaments més ajustats a l’estat del client en tot moment.

4 ESTAT DE L’ART

Existeixen diverses aplicacions de mòbil per fer un segui-
ment de l’activitat fı́sica, però la gran majoria estan enfoca-
des a l’experiència dels esportistes. En canvi, d’intentar fer
un software per la millor gestió de les dades de l’entrenador.
Aconseguit aixı́ un millor rendiment dels usuaris i adapta-
bilitat a la necessitat de cadascun, obtenint com a resultat
un guany en eficiència per part de l’entrenador.

Com a exemple mostraré 2 tipus d’aplicació que podrı́em
trobar:

Strava: Aquesta aplicació està especialitzada en el re-
gistre de dades relacionades amb activitats fı́siques a l’ai-
re lliure com podrien ser el running, ciclisme, senderisme,
piragüisme o natació. L’aplicació fa un registre de la ruta
feta, la distancia, desnivell, velocitat mitjana, entre d’altres.
I per últim i com a caracterı́stica diferenciadora funciona
una mica com una xarxa social, en la qual pots seguir els
teus amics o perfils d’interès i veure les seves rutes a més
del rendiment assolit.

Freeletics: És un entrenador personal digital que ajuda
a seguir un pla d’entrenament adaptat a les necessitats de
l’usuari i sense la necessitat de comptar amb un gimnàs. La
particularitat de Freeletics és que els plans d’entrenament
estan ideats emprant únicament el pes corporal, per la qual
cosa es prescindeix d’equipament i gimnàs, això dona certa
flexibilitat pel fet que es pot entrenar on sigui i en qualsevol
moment. Cal apuntar també que, si es vol, es poden crear
plans d’entrenament de pesos.

5 METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ

El projecte consta de 4 fases, en les quals se separen els di-
ferents apartats: preparació, definició, execució i tancament
del projecte. Els apartats són diferents entre ells, però cada
apartat està fortament influenciat pels que el precedeixen,
per tant, és important que es duguin tots a terme de forma
adequada i donant lis a tots el seu nivell d’importància.

Fase de preparació En aquesta fase es defineix el
projecte a més de dur a terme les cerques corresponents amb
l’objectiu de fer un estudi de la viabilitat, abast, cost, temps,
entre altres aspectes relacionats amb anàlisi preliminar. (40
hores)

Fase de definició Es defineixen els objectius del pro-
jecte, els requeriments, la planificació, eines que s’utilitza-
ran i disseny del sistema. (30 hores)

Fase d’execució En aquesta fase s’implementen els
diferents requeriments definits a la fase anterior, a més de
fer els tests que siguin pertinents per assegurar el seu cor-
recte funcionament. (200 hores)

Fase de tancament En aquesta fase es prepara la do-
cumentació i es farà el tancament del projecte. (30 hores)

Per la manera en què estan estructurades les diferents en-
tregues i l’objectiu a complir que és desenvolupar un mòdul
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per Odoo del tot funcional, seguiré una metodologia itera-
tiva i incremental. És a dir que a cadascuna de les dife-
rents entregues afegiré funcionalitats noves, a més d’afegir
millores en algunes de les funcionalitats que ja existien en
entregues anteriors.

La metodologia es basa a dividir el projecte en blocs de
treball (iteracions) i en totes elles es repeteix un patró si-
milar. L’objectiu és evolucionar (incremental) en cada fase
a partir dels resultats complets en les operacions anteriors.
L’aspecte fonamental d’aquesta metodologia és la flexibili-
tat perquè en cada iteració sorgeixen noves idees o canvis i
aquests es poden incorporar fàcilment.

Per cadascuna de les fases anteriors s’ha de repetir el ma-
teix patró de treball: planificació, implementació, proves i
avaluació. La fase d’implementació general del projecte s’-
ha de dur a terme en 10 setmanes, les quals dividirem en
blocs de treball (iteracions) de 2 setmanes.

BLOC 1 En aquest primer bloc s’implementen les dues
primeres funcionalitats: emmagatzemar perfils d’usu-
ari, associar els diferents usuaris a un tipus d’entrena-
ment per facilitar la recopilació de dades i anàlisi. (40
hores)

BLOC 2 En aquest segon bloc s’implementen les funcio-
nalitats: generar gràfiques amb les dades recopilades
per visualitzar el progrés, mantenir un registre de les
dades dia a dia dels diferents usuaris. (40 hores)

BLOC 3 Aquest bloc el dedicaré a la funcionalitat relacio-
nada amb la creació d’informes. (40 hores)

BLOC 4 Aquest bloc el dedicaré a perfeccionar la in-
terfı́cie a més de perfilar les funcionalitats implemen-
tades amb anterioritat. (40 hores)

BLOC 5 Dedicarem aquest bloc a fer un procés de test amb
dades reals de diferents usuaris, per posar a prova el
mòdul a més de veure com es comporta en una situació
real. (40 hores)

6 REQUISITS DEL MÒDUL

En aquest apartat es descriuen els requisits funcionals,
aquells que indiquen com s’ha de comportar el sistema, i
els no funcionals, aquells que especifiquen quines propie-
tats té el sistema.

6.1 Requisits funcionals
Emmagatzemar perfils d’usuari.

• RF-01 És necessari que des del mateix mòdul es pu-
guin crear nous usuaris.

• RF-02 En el registre ha d’haver dades fı́siques com
pes, alçada i edat per poder fer càlculs com ı́ndex de
massa corporal (IMC).

• RF-03 En tot moment la informació dels usuaris ha de
ser editable per l’entrenador personal.

• RF-04 És imprescindible poder esborrar usuaris, ja
que en cas de deixar de ser clients de l’entrenador ja
no han d’aparèixer al mòdul.

Associar els diferents usuaris a un tipus d’entrenament
per facilitar la recopilació de dades i anàlisi.

• RF-05 Dins dels entrenaments s’han de separar dife-
rents tipus: Pesés i Càrdio.

• RF-06 Per cada entrenament el software ha de dema-
nar dades diferents, després o durant els entrenaments.

• RF-07 Si se selecciona l’entrenament de Càrdio el sis-
tema ha de demanar les pulsacions en repòs i màximes.

Generar gràfiques amb les dades recopilades per visualit-
zar el progrés.

• RF-08 Els gràfics s’han d’adaptar a l’activitat fı́sica
seleccionada, seran diferents per Pesas i Cardio.

• RF-09 Han de canviar constantment a mesura que s’in-
trodueixen dades noves al sistema.

• RF-10 Disposar de filtres per modificar les gràfiques,
temporals (semanal, mensual i anual) o especı́fics com
exercici/múscul concret.

Mantenir un registre de les dades dia a dia dels diferents
usuaris.

• RF-11 S’han de poder distingir els dies que s’ha entre-
nat dels que no.

• RF-12 En registrar un dia d’entrenament s’haurà de
seleccionar el dia que correspon.

• RF-13 En funció del dia seleccionat el formulari vari-
arà.

Creació d’informes des de el sistema per ser impresos o
enviats al client.

• RF-14 En algunes pantalles ha d’haver l’opció de crear
un document PDF.

• RF-15 Els documents seran diferents pels diferents ti-
pus d’entrenament.

Finalitat del mòdul.

• RF-16 El mòdul resultant ha de ser un mòdul estandar-
ditzat a partir del qual es puguin fer projectes a mida
per diferents tipus d’entrenadors.
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6.2 Requisits no funcionals
Com a requisits no funcionals el mòdul ha de complir les
següents caracterı́stiques. Ha de ser intuı̈tiu per facilitar l’ús
als usuaris sense coneixements previs. La distribució ha de
ser senzilla amb punts de menú clars i amb noms que do-
nin a entendre quin és el contingut que trobarem en accedir.
Les vistes no poden estar sobre carregades, a més en ser una
eina de treball ha de quedar ben distribuı̈t i diferenciat cada
apartat del mòdul. És a dir separar la part del sistema dedi-
cada als usuaris, de la part dedicada als entrenaments o dies
d’entrenament.

7 ARQUITECTURA

En aquesta secció s’expliquen aspectes clau relacionats amb
la implementació del projecte, rellevants per entendre la so-
lució tècnica que es presenta en aquest treball.

7.1 Tecnologies i llenguatges utilitzats
En aquesta secció s’expliquen les diferents tecnologies i
llenguatges a utilitzar per a cadascuna de les parts del sis-
tema que he implementat: Per a la creació del mòdul Odoo
cal utilitzar els llenguatges que la tecnologia utilitza per a
cadascuna de les capes.

Pel que fa al BackEnd i lògica de negoci s’utilitza el llen-
guatge Python el qual suporta orientació a objectes. Aquest
llenguatge el fan servir els models del sistema.

Quant a FrontEnd i interfı́cie d’usuari Odoo utilitza
XML-RPC i JSON. XML és un llenguatge molt popular a
nivell de FrontEnd a web a causa del seu sistema de TAGs
per estructurar el codi. XML-RPC fa servir XML per co-
dificar les dades i fa servir HTTP per la transmissió dels
missatges. Aquest llenguatge es troba a les vistes del siste-
ma.

7.2 Eines de desenvolupament
Les eines utilitzades per al desenvolupament d’aquest pro-
jecte han sigut les següents: Odoo, VisualStudio, Docker i
PostgreSQL.

Odoo: A més de ser la tecnologia principal, ens permet
crear el mòdul, utilitzar-lo com a servidor per allotjar
l’aplicació, desplegar-la i executar-la.

VisualStudio: A sigut l’entorn de desenvolupament en el
qual hem implementat tant els fitxers en llenguatge
Python com els fitxers en llenguatge XML.

Docker: De manera semblant a com una màquina virtual
virtualitza elimina la necessitat d’administrar directa-
ment el hardware del servidor, els contenidors virtua-
litzen el sistema operatiu d’un servidor. Docker s’ins-
tal·la a cada servidor i proporciona ordres senzilles que
podeu fer servir per crear, iniciar o aturar contenidors,
en el nostre cas allotjarem Odoo.

PostgreSQL: És un programari lliure que implementa un
sistema de gestió de bases de dades relacional, farem
servir aquest sistema per allotjar la base de dades.

7.3 Aspectes rellevants de la implementació
A continuació explicaré com es distribuirà el directori del
nostre projecte.

• i18n: Aquest directori conté la gestió dels Strings de
l’aplicació amb la seva respectiva gestió de multi idio-
ma.

• data: Utilitzada para definir dades preestablertes en el
nostre mòdul, en el meu cas només definim el punt de
menú pel qual accedim al mòdul i que trobarem en la
pantalla principal d’Odoo.

• models: Com el seu nom indica conté la implementa-
ció dels models utilitzats i heretats, a més de les funci-
ons que modifica’n els camps d’aquests models.

• security: Compte informació dels permisos d’usua-
ri especı́fics sobre els recursos que trobem dintre dels
mòduls.

• static: Dades estàtiques Web. Arxius d’imatges, CSS
o JavaScript fets servir per la interfı́cie.

• views: Aquest directori conté les vistes del sistema, és
a dir, les plantilles XML.

• init.py: arxiu de configuració d’Odoo on defineix el
package de l’aplicació.

• manifest.py: arxiu de configuració de les dades del
mòdul visible a la descripció del mòdul en l’àmbit
d’APP d’Odoo. En aquest arxiu també es defineixen
les dependències amb altres mòduls.

7.4 Diagrama de classes
En la primera secció de l’apèndix trobareu el diagrama de
classes on estan definides les diferents classes i relacions
que s’han generat per dur a terme les diferents funcionalitats
del mòdul. També a més de mostrar les diferents variables i
funcions que he dissenyat per a cada classe.

Seguidament, apareix el diagrama d’activitats per tal d’a-
clarir que és el que faria un entrenador en entrar per primer
cop al mòdul. Aquest està separat per columnes i aquestes
representen les diferents vistes principals del mòdul.

Després de dur a terme les activitats descrites en el dia-
grama, l’entrenador es podria moure lliurement pel mòdul
sense necessitat de seguir cap ordre per editar o modificar
el que a ell li sembles pertinent en cada moment. Inclús
accedir a la generació de gràfics o PDFs.
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Versió reduı̈da del diagrama de classes:

8 TASQUES COMPLETADES DURANT ELS
SPRINT

8.1 Resum
Seguint la planificació he implementat un seguit de funcio-
nalitats, les quals han sigut distribuı̈des en diferents sprints
com hem pogut veure amb anterioritat. Totes elles apor-
ten valor al resultat final del projecte i utilitats als possibles
clients.

No he patit cap contratemps important, però hi ha hagut
canvis en relació amb els primers dissenys de l’aplicació
adaptant nos a les necessitats i tractant directament amb les
restriccions a l’hora de fer el desenvolupament.

8.2 Emmagatzematge de perfils d’usuari
Com podem observar en el primer diagrama de classes es
va planificar una classe anomenada usuari, la qual ha aca-
bat tenint molts més camps que els especificats inicialment
per tal de tenir un bon registre de les caracterı́stiques de ca-
dascun i aconseguir un bon funcionament del mòdul.

Els camps son els següents:

• name: de tipus char que a més és un camp computat
això vol dir que està definit per una funció en aquest
cas la funció junta els camps “firstname” i “lastname”.

• firstname: de tipus char.

• lastname: de tipus char.

• birth: de tipus date.

• age: de tipus Integer que a més és un camp computat
en aquest cas la funció calcula la edad automàticament
a partir de la data imputada a “birth”.

• email: de tipus char.

• phone: de tipus char.

• weight: de tipus float.

• length: de tipus float.

• imc: de tipus float que a més és un camp computat en
aquest cas la funció calcula ı́ndex de massa corporal a
partir de l’alçada i pes de l’usuari.

• cc: de tipus char que a més és un camp computat en
aquest cas la funció calcula la composició corporal a
partir del imc.

• train-ids: de tipus One2many és a dir és un camp rela-
cional la seva funció és relacionar la classe usuari amb
entrenament.

• progres-ids: de tipus One2many és a dir és un camp
relacional la seva funció és relacionar la classe usuari
amb ”progres-user”.

Amb relació a les vistes per aquest apartat he creat un
punt de menú que es diu usuari en ser el primer és el que
se’ns obre per defecte en entrar al mòdul. Dintre del punt
de menú entren en joc dues vistes, la vista de tipus Tree que
ens serveix per visualitzar tots els usuaris ja creats i la vista
Form que ens serveix tant per la creació de nous usuaris
com per l’edició dels usuaris ja creats.

8.3 Associar els diferents usuaris a un tipus
d’entrenament

Gràcies als camps relacionals he pogut fer una fàcil relació
entre la classe Usuari i Train. Cada classe té un camp de
diferent tipus per determinar com serà la relació, Usuari de
tipus One2many de manera que un usuari pot tenir més d’un
entrenament i Train de tipus Many2one que completa la re-
lació definint que molts entrenaments van a un Usuari. Amb
aquestes relacions fem que cada usuari tingui entrenaments
únics per a ell.

Per poder fer un registre dels entrenaments va haver-hi
més problemes tot i seguir el disseny inicial no ha acabat
sent del tot igual. Finalment, vaig crear 3 classes diferents
relacionades entre elles amb camps relacionals, aquest clas-
ses són les següents:

• Train: Guarda el nom de l’entrenament l’usuari pel
qual és l’entrenament, de quin tipus és l’entrenament,
dels dies que consta i per últimes instruccions que vul-
gui deixar l’entrenador. En cas que l’entrenament si-
gui de tipus çàrdio”apareixen 3 camps nous relacio-
nats amb el ritme cardı́ac de l’usuari en cas contrari
seran de tipus invisible, aquest són freqüència màxima,
freqüència modulada i freqüència vigorosa. Un entre-
nament tindre diversos dies.

• Day: Guarda el nom d’aquest dia d’entrenament, el
dia de la setmana pel qual està plantejat, el nombre
total d’exercicis que té assignat i per últim un camp per
donar instruccions. Un dia tindrà diversos exercicis.

• Exercice: Guarda el nom de l’exercici, nombre de
sèries, nombre de repeticions i pesos.

• Intervals: Guarda els ritmes que ha dut l’usuari en
cada interval de temps i distancies.

Per visualitzar tota aquesta part dels entrenaments he cre-
at dos punts de menú un per train i un altre per dia. Amb les
seves respectives vistes Tree i Form per fer la visualització
i els registre de les dades.
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8.4 Registrar dades de progrés dia a dia
Per poder fer un registre de les dades i en base aquestes ge-
nerar gràfiques vaig haver d’ampliar el diagrama de classes
afegint dues classes noves.

• Progres-user: Que registra la data en la qual es fa el
registre de progrés i el pes de l’usuari. Aquesta classe
estarà relacionada amb usuari.

• Progres-day: Que registra la data en la qual es fa el re-
gistre, de quin exercici fer el registre,nombre de sèries,
nombre de repeticions i pes. A més hi ha camps com-
putats per fer un millor anàlisi, aquest són pes mitjà,
repeticions mitjanes i total de repeticions tot això te-
nint en compte les diferents sèries. Aquesta classe es-
tarà relacionada amb day.

Per la visualització d’aquestes noves classes aprofito les
vistes ja existents d’usuari i day, de tal manera que és més
intuı̈tiu i dinàmic. Per registrar dades de l’usuari, entres a la
vista usuari selecciones l’usuari i tens l’apartat de registre
de progrés el mateix passaria en el cas de voler registrar
dades d’un dia d’entrenament.

Cal també comentar que aquestes classes estaran relaci-
onades amb les ja existents prèviament, per tal que els pro-
gressos vagin sempre relacionats amb l’exercici o amb usu-
ari pertinent.

8.5 Generar gràfiques
Existeixen dintre del software d’Odoo diferents vistes que
es poden utilitzar de forma fàcil i intuı̈tiva com en aquest
cas les vistes Graph.

Cal especificar a partir de quina classe es fa el graf, en
aquest cas és a partir de les dues classes que porten el regis-
tre del progrés: progres-user i progres-day. També s’indica
un tı́tol pel graph, a més del tipus de gràfic que veurem per
defecte és a dir si volem un gràfic de barres, circular o de
lı́nies. Per últim, en cas que la classe sobre la qual fem el
gràfic tingui una variable de temps caldrà indicar l’interval,
si volem diari, setmanal, mensual, etc.

Tot i les especificacions des de la vista graph podem fer
canvis de format és a dir canviar de gràfic de barres al gràfic
de lı́nies i també aplicar filtres.

Per col·locar aquestes vistes en el Mòdul he reorganitzat
la capçalera col·locant submenús, en situar el cursor sobre
usuari apareixerà un desplegable amb els submenús un ano-
menat ”Dades de l’usuari”per veure les funcionalitats ante-
riors de registre, edició o visualització de les dades i el nou
anomenat ”Progres d’usuari”per veure la vista de gràfics.

Per col·locar aquestes vistes en el Mòdul he reorganitzat
la capçalera col·locant submenús, en situar el cursor sobre
usuari apareixerà un desplegable amb els submenús un ano-
menat ”Dades de l’usuari”per veure les funcionalitats ante-
riors de registre, edició o visualització de les dades i el nou
anomenat ”Progrés d’usuari”per veure la vista de gràfics.

8.6 Generar PDF a partir de les dades
El següent punt aporta molt de valor al nostre software, ja
que ens brinda la possibilitat de generar documents a partir
de les dades que tenim en el sistema. Totalment persona-
litzables i a mida per tal que aquests documents aporten la
informació esperada.

El procediment és el següent, primer cal crear un punt
de menú que apareix amb forma d’impressora a la vista,
per fer ho utilitzem les claus ”record”a més d’especificar el
tipus d’acció en aquest cas la de generar un document que
serà ı̈r.actions.report”.

Una vegada tenim definit aquest punt de menú cal espe-
cificar un seguit de dades de quin tipus volem que sigui el
document generat en el nostre cas ”qweb-pdf”, un nom que
en el nostre cas serà Train, el model del qual recollirà les
dades que també serà el model destinat als entrenaments i
per últim la id de la plantilla en HTML que convertirem a
PDF.

El següent pas és la creació de la plantilla en HTML, fent
servir les diferents claus d’aquest llenguatge podem crear i
distribuir tı́tols, paràgrafs, taules, inclús posar algun tipus de
condició com per exemple els ı̈f”, amb la finalitat de generar
un document al nostre gust o millor dit al del client.

Una vegada hem dut a terme tot aquest procés podem
descarregar els documents directament des del mòdul i fer
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amb ells el que més ens convingui com enviar-los per correu
al nostre client o imprimir-lo per tenir una versió a paper.

En el cas d’aquest mòdul hem creat 2 plantilles diferents
una per cada tipus d’entrenament.

L’estructura és semblant en els dos casos. Ja que després
de fer diferents versions i alguna validació, el més profitós
pels clients és que mostri les dades de la següent manera.
A l’inici del document indiquem el tipus d’entrenament, a
qui va dirigit i instruccions que l’entrenador hagi afegit en
el formulari de creació.

A continuació una taula amb els dies de la setmana com a
columnes i cadascuna d’aquestes els diferents exercicis a re-
alitzar, amb el nombre de sèries i repeticions corresponents.
Finalment i en cas que l’entrenador hagi afegit comentaris
especı́fics pels diferents dies apareixeran després de la taula.

A l’annex trobareu una captura d’un PDF generat des del
mòdul.

8.7 Mòdul Tauler

Una de les bases del funcionament d’Odoo és el funciona-
ment dels diferents mòduls de forma coordinada per aportar
un resultat final satisfactori pel client.

En el meu cas he trobat un mòdul que podria funcionar de
forma coordinada amb el que he creat jo des de 0 per tal de
fer l’experiència més satisfactòria pel client. Aquest mòdul
et proporciona l’opció de personalitzar i construir Taulers
més coneguts com a dashboards, a partir de les gràfiques i
dades que ja et proporcionen els altres mòduls.

A més és molt fàcil d’utilitzar, només cal instal·lar-lo a
Odoo i automàticament des dels altres mòduls ens apareix
l’opció d’afegir el gràfic, taula o dades de qualsevol mena
al tauler. Una vegada hem afegit tot el necessari entrem al
mòdul i es personalitza la distribució al gust al gust.

A l’última imatge de l’apèndix trobareu una proposta de
tauler generat a partir de les gràfiques del meu mòdul.

9 USER TESTING

Després de valorar totes les opcions de les quals disposàvem
per fer un testatge exhaustiu del programari, vam veure que
les tècniques que més s’adaptaven al projecte era l’user tes-
ting i les proves unitàries.

Els motius són els següents, com ha sigut un desenvo-
lupament fet per una sola persona i de forma progressiva,
les proves unitàries em proporcionaven anar deixant els pe-
tits avenços validats i veient que complien amb els requisits
predefinits.

Una vegada el codi estava acabat amb totes les funcio-
nalitats en ple funcionament era el moment de posar-me en
contacte amb experts de l’entrenament personal per veure si
realment el nostre projecte els podria ser útil en el seu dia a
dia.

Inicialment, vaig contactar amb un entrenador personal
que es dedica a l’entrenament d’esportistes d’elit sobretot
tenistes i jugadors de bàsquet. La reunió amb ell va ser molt
interessant tot i que el meu desenvolupament, no complia
amb el seu tipus d’entrenaments. Ja que jo ho havia enfocat
a un àmbit mes d’esportistes estàndard, que van al gimnàs
per mantenir-se en forma, cuidar-se o com a passatemps i
no a l’entrenament d’alt rendiment.

Per sort els seus coneixements servien per validar part del
desenvolupament, com les funcions pels càlculs de l’ı́ndex
de massa corporal, rang de freqüència cardı́aca i tipus de
composició corporal. També vam parlar del seu punt de
vista cara l’aplicació i quines caracterı́stiques caldria com-
plir perquè a un entrenador com ell li fos útil. Jo com a
desenvolupador i amb coneixements del sistema, li vaig fer
entendre que un dels avantatges d’aquest tipus de software
fet a mida era l’adaptabilitat al client i que si es fes un pro-
jecte per a ell, es podria obtenir un aplicatiu adaptat a les
seves necessitats.

Posteriorment, vaig valorar l’opció de reunir-me amb un
entrenador personal el qual fes els tipus d’entrenament que
jo proposava en el meu mòdul. Per tant, vaig decidir posar-
me en contacte amb un dels entrenadors del club que soc
soci. En aquest cas en fer-li una demo de quin era el fun-
cionament del mòdul i com ell podria fer-lo servir pel seu
propi benefici, ell va mostrar molt interès. Li vaig suggerir
que comentes a mesura que trastejava amb el mòdul, tant els
punts forts del mòdul com que creia ell que podria modificar
per fer que el mòdul i l’entrenador que l’estigues utilitzant
anessin més alineats.

Punts positius:

• El registre de l’usuari és molt complet i proporciona
càlculs instantanis com l’IMC i composició corporal.

• El registre d’entrenaments està bé i els mètodes em-
prats de sèries, repeticions o en cas dels entrenaments
de càrdio d’intervals són els més utilitzats.

• L’opció de generar un PDF proporciona molta como-
ditat a l’hora d’enviar imprimir o simplement tenir una
versió en document de l’entrenament.



8 EE/UAB TFG INFORMÀTICA: Modul de Odoo per la gestio del entrenament personal

• Els registres de progrés és ideal i molt complet, a més
acompanyat de les gràfiques es converteix en una per-
fecta eina d’anàlisis.

• L’opció d’enviar les gràfiques al mòdul Teuler, també
és un punt a tenir en compte, ja que en el seu cas disse-
nya els entrenaments a paper i tenir un dashboart per-
sonalitzable amb les dades d’interès i tenir-les a la pan-
talla mentre treballa suposa un plus d’eficiència.

Punts a millorar:

• Vam comentar que existeixen vistes que potser serien
d’interès com la kanban, la qual, en canvi, d’aparèixer
la informació en lı́nies una sota de l’altre com es veu
en les vistes de clients, entrenaments i dies, aquesta
vista ho mostra en quadrats o rectangles sent una mica
més visual, de forma similar a una targeta de contacte.

• Vam comentar també que en canviar de vista has de fer
una recerca de l’usuari amb el qual estaves treballant
i que potser seria interessant afegir uns filtres per codi
o pensar una nova distribució de menús per fer el flux
més eficient.

• Finalment, amb l’objectiu de facilitar la creació de
nous entrenaments seria interessant poder crear plan-
tilles d’entrenament i després poder modificar-los.

Com a resultat de les reunions d’user testing, podrı́em dir
que el mòdul és un bon punt de partida de cara a projectes
personalitzats per a diferents entrenadors. És a dir aquest
mòdul seria estàndard sobre el qual es farien modificacions
al gust del client i acabarı́em adaptant-lo a la seva forma de
treballar. Dit això i superat aquest procés la feina està vali-
dada i queda clar que l’eina aportaria valor als entrenadors
en forma de comoditat i eficiència.

10 REGISTRE DE DADES REALS AL MÒDUL

En últim lloc, amb l’objectiu de posar a prova el desenvolu-
pament i validar el seu funcionament vaig decidir posar-lo
a prova amb dades reals.

Aquestes dades provenen d’un noi el qual disposa d’en-
trenador personal i li proporciona entrenaments a mida.
Mitjançant l’eina Excel de Microsoft porta un registre dels
seus entrenaments i resultats diaris.

A partir d’aquestes dades hem omplert la nostra base de
dades per tal de poder generar gràfiques i documents PDF
tal com quedarien en un cas real.

A continuació es pot apreciar l’Excel proporcionat per
dur a terme el cas real. A més a la part final de l’apèndix
trobareu captures dels gràfics i documents generats des del
software. A més de captures d’algunes vistes d’interès com
la configuració d’un possible dashboard i les vistes form des
d’on es duria a terme el registre de les diferents dades.

11 CONCLUSIONS

Per concloure amb el document i l’explicació del projecte
voldria acabar amb un seguit de conclusions.

Com he pogut comprovar al llarg de les últimes setma-
nes el disseny de software, és una tasca molt complexa i per
molt bona que hagi sigut la planificació sempre apareixen
contratemps o coses a perfeccionar al llarg del desenvolu-
pament. Però, tot i això, la planificació és un pas impres-
cindible per tal de marcar un full de ruta cap als objectius a
aconseguir. També és una bona pràctica a l’hora de prevenir
problemes o casuı́stiques que s’hauran de tractar al llarg de
tot el procés.

Per l’altra banda m’agradaria comentar les facilitats que
et proporciona un software com el d’Odoo a l’hora de dur
a terme el desenvolupament, fent que la feina sigui molt
eficient i en cas de tenir problemes estar recolzat per una
bona documentació.

El client juga un paper molt important en aquest tipus
de desenvolupaments fets a mida. És rellevant que estigui
present en el procés de definició del projecte, per deixar
clars els requisits a complir, a més de tenir un paper clau a
l’hora de validar el desenvolupament.

En el nostre cas només hem pogut disposar d’una reunió
a l’inici del projecte per tal que les taques quedessin ben
definides i un altre al final del desenvolupament per tal de
validar les diferents funcionalitats.

Però seria convenient disposar de les reunions pe-
riòdiques al llarg de tot el procés, amb l’objectiu que el
client se senti part del desenvolupament i fomentar el seu in-
terès. Aquesta pràctica també permet prevenir contratemps,
canvis d’última hora i fomenta la creativitat, ja que les reu-
nions sorgeixen idees i punts de vista no contemplats fins
al moment. Per tant, el resultat és més satisfactori tant pel
client com per l’equip de desenvolupament.

12 LINEAS DE PROGRÉS DEL PROJECTE

Les lı́nies de progrés del projecte per pròximes versions ani-
rien enfocades a millorar l’experiència tant de l’entrenador
com dels seus cients. Via aplicació per fer el mòdul més
accessible a més d’afegir algunes millores dintre del mòdul
per automatitzar algun procés inclús presentar noves opci-
ons als usuaris.

Amb relació al primer punt descarregaria l’aplicació d’O-
doo al telèfon mòbil de l’entrenador i caldria fer una adap-
tació per tal de fer el mateix amb els clients d’aquest i
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que poguessin accedir exclusivament a les seves dades amb
l’objectiu que poguessin editar les seves pròpies dades de
progrés.

Altres petites adaptacions serien l’enviament de correus
electrònics als clients de l’entrenador a l’hora de generar
els PDF, per fer el procés de fer arribar l’entrenament al
client més dinàmic i ràpid. Donant l’opció a l’entrenador
de generar una plantilla de correu electrònic amb l’opció de
modificar-la i anar-la adaptant a cada tipus d’entrenament o
client.

En últim lloc, es podria preparant nous tipus d’entrena-
ment per poder anar assignant els diferents clients i tenir un
mercat més ampli contemplant també les necessitats d’en-
trenadors que estan fora de l’àmbit del gimnàs com podria
ser el ciclisme, el running o inclús la natació entre d’altres.
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mòdul d’Odoo. A més també m’han facilitat totes les eines
per poder dur a terme el projecte.
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APÈNDIX

A.1 Diagrama de classes
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A.2 Diagrama d’activitats

A.3 Vista Tree

La vista tree ens mostra un llistat d’usuaris, dies o exercicis
ja creats i que es troben registrats a la base de dades, en
funció de la vista a la qual ens trobem.

A.4 Vista Form

La vista form ens apareix al seleccionar un element de la
vista tree per tal d’editar-lo o a l’hora de crear un nou regis-
tre des de zero.
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A.5 Excel proporcionat per usuari real

Aixı́ és com l’usuari a partir del qual he fet el cas real regis-
trava les dades.

A.6 PDF generat a partir del registre d’un
entrenament

Aquest és el PDF que genera el mòdul al registrar l’entre-
nament que trobem a la primera columna de l’Excel.
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A.7 Vista form per registrar Usuaris

En aquesta vista és on es registren les dades d’usuari tant
les personals, com fı́siques i de progrés. A més d’assignar
un tipus d’entrenament en concret.

A.8 Vista form per registrar entrenaments

En aquesta vista és on registrem els dies que tindrà l’entre-
nament prèviament assignat a l’usuari.

A.9 Vista form per registrar dies d’entrena-
ment

En aquesta vista registrem els diferents exercicis que té un
dia d’entrenament i que cal fer en cadascun d’ells. També
portarem aquı́ el registre dels resultats obtinguts.
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A.10 Gràfica generada a partir de les dades
d’un exercici

Exemple d’una de les possibles gràfiques que podrı́em ge-
nerar a partir de les dades d’un exercici.

A.11 Gràfica generada a partir de les dades
de tot un dia d’entrenament

En aquest cas hem mostrat alhora tots els exercicis d’un ma-
teix dia d’entrenament.

A.12 Possible dashboard per dur un anàlisis
de les dades

Per acabar, un exemple de dashboart amb el qual es podria
fer una millor anàlisi de l’usuari que ha fet l’entrenament.


