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CAPÍTOL 1: 

ESPECIFICACIÓ DEL 

PROBLEMA 

1.1. Presentació del context d’aplicació 
El món de la ciència i la tecnologia evoluciona a cada segon i els humans ens en 
servim per a aplicar tots aquests coneixements i avenços a la nostra vida. 
L’educació no és una excepció, i tot el que pot ser aprofitat per a alumnes i/o 
professors és provat i, en cas de funcionar, aplicat per a un aprenentatge més 
còmode. 

Fins fa ben poc, sense la popularització de l’ordinador personal, no hi havia altra 
manera d’estudiar que llegint llibres de paper, fer els problemes que aquests o 
els professors proposaven amb l’ajut dels apunts agafats a classe o comprats, 
etc. És cert que es fan servir els ordinadors en escoles des de fa bastant de 
temps, però ni molt menys s’aprofitaven tant com avui en dia. 

Seguint amb l’evolució tecnològica, el desenvolupament massiu de l’internet 
(recordem que la primera aparició de l’internet és dels anys 60 [1] ) han ajudat 
increïblement a millorar aquest aspecte. D’aquesta manera, si un alumne vol 
consultar un problema resolt o un temari concret només s’ha de connectar a la 
xarxa i consultar la informació. Tot i això, un tema que fins fa relativament poc 
no s’havia tractat i inclús ara no es fa servir gaire és la realització d’exàmens 
online, de manera que els alumnes puguin resoldre’ls des de casa seva.  

No només evoluciona la tecnologia, doncs l’educació i la manera en què aquesta 
es porta a terme també va canviant any rere any. Sobretot últimament, on 
l’Espai Europeu d’Educació Superior tendeix cada cop més a avaluacions 
continuades on la feina de l’alumne es reparteixi de forma més equitativa durant 
tot l’any, de manera que no la concentrin tota només en època d’exàmens sinó 
que tinguin necessitat de treballar de manera equitativa durant tot el període 
acadèmic [2]. Això pot suposar una feina extra important pel professor, tenint en 
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compte al que estem acostumats ara i fa que qualsevol eina com l’esmentada 
abans pugui tenir una gran importància. 

Així doncs, aquesta eina no només pot ser útil a l’hora d’avaluar als alumnes 
sense necessitat que tots ells i el professor coincideixin en un lloc en una hora 
determinada, sinó que pot servir, en forma de petits exercicis, per a portar un 
control sobre la feina que fa cada alumne durant l’assignatura, eximint al 
professor d’haver de corregir ell mateix infinitat d’exercicis setmana rere 
setmana. 

En els darrers anys està adquirint molta importància l'autoaprenentatge com a 
model docent [3]. Un mecanisme que hi contribueix és l'autoavaluació, que es 
basa en que és el mateix estudiant qui fa exercicis de forma autònoma sense les 
correccions d’un professor. Si a més dotem al sistema de retroalimentació 
permetem que ell mateix s’adoni dels errors que ha comès. D'aquesta manera és 
el propi estudiant qui reconeix si té els coneixements adequats, fet que li permet 
seguir treballant per a aconseguir-los. 

L’educació a les universitats, sobretot amb els canvis introduïts pel pla Bolonia, 
intenta basar-se cada cop més en l’autoaprenentatge dels alumnes i motivar-los 
per a que aprenguin per ells mateixos. La universitat no és un lloc on algú va a 
aconseguir un títol, sinó un lloc on aprendre i adquirir coneixements bàsics 
d’unes determinades matèries. Amb el que s’aprèn a les aules no n’hi ha prou, i 
una de les coses que es vol ensenyar és a aprendre a aprendre pel teu compte. 
Hi ha moltes maneres d’adquirir coneixement fora de les aules, però una de les 
més importants per a segons quines assignatures és practicar exercicis i 
resoldre’ls un mateix [4]. Tot i això, amb la massificació d’alumnes que estan 
matriculats a cada assignatura en les universitats actuals, es fa molt difícil per a 
un professor el poder corregir X problemes de tants alumnes cada setmana. 

Seguint amb l’adaptació al pla Bolonia, aquest incorpora l’avaluació continuada; 
o sigui que s’evita que l’alumne sols estudiï dies abans de l’examen, forma 
d’estudiar que pot donar un bon resultat a l’hora d’aprovar però ni molt menys 
s’adquireixen els coneixements necessaris de forma adequada. Per a aquesta 
avaluació continuada, el professor pot fer un bon ús d’aquesta eina fent petites 
proves periòdiques als alumnes mitjançant els exàmens de tipus test amb 
correcció automàtica. 

Per tant, l’alumne adquiriria un paper actiu en el seu propi aprenentatge, aniria 
veient quins punts aprèn amb més facilitat i quins ha de seguir treballant  i 
l’adquisició d’aquests hàbits també el portarien a utilitzar altres formes 
d’autoaprenentatge. 

No només s’aconsegueix fomentar l’autoaprenentatge, sinó que en assignatures 
d’enginyeria, per exemple, la realització d’exercicis per un mateix és una de les 
millors maneres per a adquirir-ne els coneixements necessaris i d’aquesta 
manera augmentar les probabilitats d’aprovar l’assignatura, així com de veure 
augmentada la nota [5]. 
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1.2. Antecedents 
Primer veurem alguns programes o eines que poden fer la funció d’exàmens 
online, com a exemples. 

 

a) Moodle 

El Moodle és un sistema de gestió de recursos que permet crear comunitats 
d’aprenentatge a través d’internet. L’Atenea, l’entorn virtual que fa servir l’UPC, 
està fet a partir del moodle. 

Així doncs, amb el moodle es pot crear un espai virtual per a la comunicació i 
interacció d’alumnes i professors sense tenir uns coneixements excessius 
d’informàtica (utilitza llenguatge php). Dins aquest entorn, es poden crear 
fòrums, tasques, penjar fitxers, etc. 

Moodle també incorpora una eina per a fer exàmens online, on es pot configurar 
el temps màxim per a contestar l’examen, intents màxims i altres 
especificacions. 

 

b) ClassMarker 

ClassMarker és una altra eina que es pot utilitzar en aquest sentit. Com el 
moodle, està pensat per a que un professor pugui crear la seva classe virtual, on 
els alumnes es registrin, i poder fer tests online, però a diferència de l’anterior, 
aquest només està pensat per a exàmens. 

Existeix una versió de prova, però per a usar-lo bé cal pagar una cuota. 

 

c) SED (Sistema Experto Docente) 

El SED és una eina de DV (Docència Virtual) que treballa sobre Linux, amb un 
servidor Apache, MySQL com a gestor de dades i pàgines programades amb PHP. 
Permet a un professor, o administrador, crear bases de dades amb preguntes 
tipus test o de desenvolupament i emmagatzemar-les. En el moment desitjat, 
pot seleccionar les preguntes que vulgui per a que formin un exercici o examen 
que l’alumne haurà de contestar [6]. 

En les Figures 1 i 2 podem veure un exemple d’una pregunta de tipus test i el 
codi xml corresponent: 
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Figura 1. Exemple pregunta tipus test SED 
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Figura 2. Codi xml de la pregunta tipus test mostrada a la Figura 1 

Com veiem al codi, la primera part fa referència a la pregunta, amb informació 
sobre el número de pregunta, el tipus de pregunta, el text que conté i la resposta 
correcte.  

La segona part són les opcions a escollir per l’alumne. Cada opció té un número 
com a referència i el text corresponent que conté l’opció. 

 

El fet de treballar amb una base de dades fa que l’alumne pugui consultar el seu 
progrés i les avaluacions que ha anat tenint fins el moment actual. 

 

d) HotPotatoes  

HotPotatoes és una eina de creació de tests off-line. Aquesta eina per si sola no 
té les capacitats que les anteriors, però usada conjuntament amb una eina com 
el SED pot adquirir una gran utilitat.  

Mitjançant una interfície que permet una realització ràpida i senzilla de tests 
podem fer un exemple: crear la mateixa pregunta tipus test del SED amb pocs 
segons, com veiem en la Figura 3.  
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Figura 3. Interfície per creació de preguntes tipus test del HotPotatoes 

Un cop generada la pregunta podem obtenir-ne el codi xml, mostrat en la Figura 
4 

 

Figura 4. Codi pregunta tipus test generada amb HotPotatoes 

Com podem comprovar, el codi generat amb el HotPotatoes i el generat amb el 
SED en el mateix exemple és molt semblant. Finalment, amb una eina 
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d’exportació a pàgines web, la pregunta en la seva visualització mitjançant un 
navegador tindria l’aspecte mostrat en la Figura 5. 

 

Figura 5. Visualització web de la pregunta tipus test 

Ara ja hem vist algunes eines que poden fer la funció d’eines 
d’autoaprenentatge, però realment funcionen? Anem ara a repassar alguns 
estudis i algunes proves que s’han fet amb aquests mètodes. 

 

• Creació d’una eina multimèdia d’autoaprenentatge que proporciona 
indicadors de l’aprenentatge al professor 

Un estudi, fet per C. Pizarro , M. Arjona i J. Pujol, sobre la creació d’una eina 
d’autoaprenentatge que proporciona indicadors de l’aprenentatge al professor, 
treu conclusions interessants. L’eina es va implementar durant alguns 
quadrimestre en una assignatura en concret, òptica fisiològica [7]. 

L’estudi es basa en crear una eina d’autoaprenentatge en un entorn web 
implementat per llenguatge PHP i fent servir MySQL. L’estudiant pot accedir a la 
web mitjançant l’internet i pot, o bé resoldre exercicis del temari per a practicar, 
o bé resoldre exàmens de tipus test. Quan l’eina s’utilitza per a exàmens, el 
professor en pot consultar dades com les notes o el temps que s’ha dedicat en 
respondre tot l’examen. Els resultats van ser que molt pocs alumnes feien ús de 
l’eina i inclús els pocs que ho feien, la utilitzaven només els dies previs a 
exàmens. 

En posteriors quadrimestres es van afegir modificacions, com l’obligació de fer 
alguns exàmens de tipus test des de la web de manera regular, de manera que 
els alumnes van començar a fer ús realment de l’eina. Això va comportar un 
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descens de la típica manera que tenen els alumnes d’estudiar només uns dies 
abans de l’examen. D’aquesta manera es creu que els alumnes aprenen millor 
els continguts de l’assignatura i no només basen les seves tècniques d’estudi per 
a superar-la sense importar la formació. 
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1.3. Descripció del projecte 
Aquest projecte es proposa crear una eina web que permeti l’autoaprenentatge 
dels alumnes a través d’internet. 

L’eina descrita en aquest projecte és una ajuda més en aquest procés 
d’autoaprenentatge de l’alumne i permet que aquest pugui fer exercicis de forma 
còmode, per internet, i evitant nombroses hores de correcció del professor. 

Així doncs, el projecte es tractaria d’una pàgina web des de la qual els alumnes 
s’haurien d’identificar, mitjançant un registre d’usuaris. Un cop identificat 
l’alumne i matriculat en alguna assignatura, aquest podria passar a tenir accés a 
tot el contingut de l’assignatura en concret, els seus exàmens per a respondre i 
exercicis per a repassar. Les seves respostes es guardarien i estarien a disposició 
del professor per a consultar-les i avaluar l’alumne. Els exàmens, a part de tenir 
una data límit per a ser contestats i que el professor pugui obtenir les notes, 
podrien no tenir aquesta data per a fer-los i estar disponibles únicament per a 
que els alumnes tinguin més exercicis per a practicar. 

Tindríem una eina que estalviaria feina al professor a l’hora de corregir els 
exercicis proposats i puntuar als alumnes. Es podria dir que aquesta part és una 
automatització de l’acció de fer exàmens de tipus test a la classe, però amb 
l’avantatge de fer-ho per internet i sense haver de coincidir tothom en un mateix 
espai físic. Tot i això, una de les parts que es vol potenciar més és la de fer 
exercicis sense necessitat que el professor en rebi la nota (els esmentats abans 
com a exercicis sense data límit) sinó que serveixin únicament per a que 
l’alumne practiqui, comprovi ell mateix amb quin nivell ha assolit el tema del que 
s’està examinant i ajudar així a l’autoaprenentatge. 

L’eina tindria dos perfils diferenciats. Un seria per a l’interacció de la web amb 
l’alumne, el qual únicament podrà fer els exercicis que hi hagi disponibles i 
consultar proves antigues per a repassar. L’altre seria el mòdul de gestió de 
continguts, el qual tindrà un administrador, en aquest cas el mateix professor de 
l’assignatura, que gestionarà tots els continguts de la web. Ell podrà afegir 
exercicis, exàmens o qualsevol tipus d’informació i podrà triar quan poden ser 
visibles aquests per als alumnes. Això es farà mitjançant una base de dades on 
l’administrador podrà guardar nombrosos tipus d’exercicis i cridar-los quan facin 
falta. L’administrador també rebrà informació sobre els resultats dels alumnes en 
exàmens de tipus test si així ho vol. Les preguntes de tipus redacció requeriran 
la correcció manual del professor, ja que la seva correcció automàtica amb 
l’actual tecnologia és complicada i, tot i així, poc eficient. 

Un aspecte en el que es vol tenir cura és en la part estètica. Aquesta ha de ser 
senzilla, intuïtiva i agradable per a l’usuari. Per a aconseguir això s’analitzaran 
pàgines de temàtica semblant. 

També s’analitzaran tant els punts dèbils com els forts de les alternatives al 
projecte, per a evitar i millorar uns, i aprofitar els altres. 

Cal recordar que el propòsit del projecte no és crear un entorn virtual, doncs per 
a això tenim el moodle. Més aviat es tractaria de crear un complement a aquest i 
poder comptar amb una eina sòlida, fàcil d’utilitzar, útil i adaptada a les 
característiques que vulguem per a l’autoavaluació i autoaprenentatge. 
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L’esmentat moodle, o atenea a l’euetib, també permet la creació d’exàmens per 
a respondre online, tot i que és un sistema que té alguns problemes a l’hora de 
portar-se a la pràctica com errors en puntuacions d’exàmens o poca facilitat per 
crear-los. No només es volen solucionar aquests errors i millorar el sistema 
respecte al moodle, sinó que la part d’exercicis per a l’autoaprenentatge seria un 
complement ideal a atenea i una eina més a disposició de l’alumne. 
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1.4. Objectius generals del projecte 
L’objectiu principal del projecte és que els alumnes tinguin a la seva disposició un 
nombre extra d’exercicis per a fer fora de les aules i fomentar 
l’autoaprenentatge. Es vol proporcionar a l’alumne un complement a l’estudi 
tradicional, típicament basat en la passivitat de l’alumne, en assistir a classe, 
prendre apunts i no explorar res pel seu compte, i donar-li possibilitats per a 
canviar els seus hàbits d’estudi.  

Per a que l’eina compleixi amb aquest objectiu s’haurà de crear una base de 
dades que pugui emmagatzemar moltes preguntes perquè els alumnes puguin 
practicar sense repetir exercicis. Degut a que pot ser complicat per un professor 
crear moltes preguntes, hi haurà un fons compartit de preguntes entre tots els 
professors que facin servir l’eina, és a dir que totes les preguntes que un 
professor creï s’emmagatzemaran en un fons comú al que tots els altres 
professors podran accedir i utilitzar-les per als seus propis exàmens. 

També s’intentarà aconseguir l’interconnectivitat amb altres sistemes com el 
moodle (atenea) per a facilitar l’exportació i importació de preguntes. Tot i ser un 
objectiu secundari, seria molt interessant aconseguir-ho ja que estalviaria molt 
temps a passar les preguntes a la base de dades de l’eina i tenint en compte que 
com més preguntes millor funcionament tindrà l’eina, seria un temps total 
important. 

Les funcionalitats principals són: 

• Permetre a qualsevol alumne registrar-se a la web. 

• Permetre a un alumne matriculat en una assignatura accedir a tot el seu 
contingut. 

• Permetre a un alumne realitzar les proves que el professor penjarà a la 
web. 

• Autocorrecció d’aquestes proves, almenys les preguntes de tipus test, ja 
que les de tipus redacció, com s’ha dit abans, requeriran de la correcció 
manual del professor. 

• Guardar les respostes de cada alumne, apart de la seva nota, per a que 
l’alumne pugui repassar què ha fet malament, quines respostes va 
respondre, quina era la resposta correcte, etc. 

• Permetre a un administrador crear una assignatura i esdevenir professor 
de la mateixa. 

• Permetre a un professor crear preguntes d’exàmens i guardar-les a la base 
de dades. 

• Permetre a un professor crear exàmens a partir de preguntes noves o 
d’altres ja creades a la base de dades per ell mateix o per altres 
professors. 

• Permetre al professor consultar la informació dels alumnes, les seves 
notes en cada prova, per a poder avaluar-los. 
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Les funcionalitats secundaries són: 

• Facilitar l’eina en més idiomes apart del català. 

• Facilitar la visió de la web des del màxim número de navegadors possibles. 

• Tenir cura de la part estètica i la organització de la web, buscant un 
equilibri entre comoditat de navegació i aprofitament de l’espai. 

• Interconnectivitat amb moodle (atenea) 

Com s’ha dit en la descripció del projecte, el professor, alhora administrador, 
tindrà control absolut sobre els continguts que es mostrarà als usuaris, els 
alumnes. La base de dades haurà de ser suficientment potent per a moure amb 
rapidesa les dades que hi tindrem, que com s’ha dit, hauria de ser un nombre 
important de preguntes. 
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CAPÍTOL 2:      

ANÀLISI DE 

REQUERIMENTS 

2.1. Requeriments funcionals 
El procediment per a obtenir els requeriments funcionals és inspirat en la 
plantilla de Volere, adaptada a les necessitats del projecte [8]. 

Els requisits es detallen en “fitxes” per a que sigui més estructurat que un text 
redactat, però alhora conté més informació que una simple llista enumerada. 

Cada fitxa conté els següents paràmetres: 

 

• Requisit: El número, únic, del requisit. 

• Tipus: La categoria del requisit. 

• Descripció: Descripció de quin és el requisit. 

• Raó: El perquè del requisit. 

• Criteris d’acceptació: Criteris pràctics els quals si es compleixen, es 
compleix amb el requisit. 

• Prioritat: Valor de la importància del requisit. Es valora amb 1 els requisits 
principals i amb 2 els secundaris. 
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Abans de veure les fitxes amb els requisits veurem un diagrama de blocs del 
disseny funcional bàsic de la web i amb el número de requisit que es compleix en 
cada nivell: 
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Requisit: 1 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder registrar-se com alumnes. 

Raó: Per a poder accedir al contingut de la web. 

Criteris d’acceptació: Qualsevol estudiant ha de poder donar-se d’alta al 
sistema donant les dades: nom, cognoms, sexe, data de naixement, email i 
contrasenya.  

Prioritat: 1  

 

Requisit: 2 Tipus: Funcional 

Descripció: L’administrador ha de poder matricular alumnes en assignatures. 

Raó: Per a que els alumnes puguin accedir al contingut de l’assignatura en 
concret. 

Criteris d’acceptació: L’administrador ha de ser capaç de matricular en cada 
assignatura a tants alumnes registrats en el sistema com calgui. 

Prioritat: 1  

 

Requisit: 3 Tipus: Funcional 

Descripció: L’alumne ha de poder accedir a la informació de la seva 
assignatura. 

Raó: Per a poder utilitzar els serveis de la seva assignatura que la web ofereix. 

Criteris d’acceptació: Un alumne donat d’alta al sistema i matriculat en una 
assignatura pel seu professor, ha de poder accedir a tot el contingut de 
l’assignatura. 

Prioritat: 1  

 

Requisit: 4 Tipus: Funcional 

Descripció: L’alumne ha de poder contestar exàmens. 

Raó: Per a poder ser avaluat. 

Criteris d’acceptació: Qualsevol alumne ha de poder contestar els exàmens de 
la seva assignatura i que les seves respostes quedin enregistrades. 

Prioritat: 1  
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Requisit: 5 Tipus: Funcional 

Descripció: L’alumne ha de poder consultar la informació referent a les seves 
notes. 

Raó: Per a conèixer quines notes ha anat aconseguint a cada prova. 

Criteris d’acceptació: Qualsevol alumne podrà accedir a una fitxa amb les 
notes que ha tret a les diferents proves que ha respost. 

Prioritat: 1  

 

Requisit: 6 Tipus: Funcional 

Descripció: El professor ha de poder administrar el contingut. 

Raó: Per a garantir que el contingut de la web estigui actualitzat. 

Criteris d’acceptació: El professor ha de poder gestionar el contingut de 
l’assignatura de la qual és administrador: generar nous exàmens, afegir-los per 
a respondre amb una data límit, permetre veure exàmens passats ja resolts als 
alumnes, afegir notes informatives. 

Prioritat: 1  

 

Requisit: 7 Tipus: Funcional 

Descripció: Els alumnes registrats han de poder recuperar les seves dades. 

Raó:  Per evitar que si un alumne no recorda la contrasenya, no pugui accedir al 
sistema. 

Criteris d’acceptació: Si l’alumne ho demana, ha de rebre, en el seu email, la 
seva contrasenya per accedir al sistema. 

Prioritat: 2  
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Requisit: 8 Tipus: Funcional 

Descripció: L’administrador ha de poder administrar el registre d’usuaris.  

Raó: Per a filtrar usuaris fraudulents. 

Criteris d’acceptació: L’administrador podrà donar de baixa a usuaris si es 
creu oportú (si l’usuari ja no és un estudiant i no s’ha donat de baixa, per 
exemple). També podrà consultar les seves dades: dades personals, notes. 

Prioritat: 1  

 

Requisit: 9 Tipus: Funcional 

Descripció: Els alumnes registrats han de poder donar-se de baixa. 

Raó: Per evitar mantenir usuaris que ja no utilitzin l’eina. 

Criteris d’acceptació: Els alumnes registrats que per qualsevol raó ja no 
utilitzin l’eina i vulguin eliminar el seu registre, han de poder fer-ho. 

Prioritat: 2  

 

Requisit: 10 Tipus: Funcional 

Descripció: Els usuaris han de poder tancar la seva sessió. 

Raó: Per evitar que altres persones utilitzin el seu perfil. 

Criteris d’acceptació: Qualsevol usuari ha de poder tancar la sessió en 
qualsevol moment, de manera que fins que no torni a identificar-se el seu perfil 
no podrà ser usat. 

Prioritat: 1  

 

Requisit: 11 Tipus: Funcional 

Descripció: Les preguntes han de poder ser exportades/importades 

Raó: Per estalviar temps i facilitar la creació de preguntes 

Criteris d’acceptació: Els professors han de poder introduir preguntes a la 
base de dades exportant-les d’altres sistemes com el moodle. 

Prioritat: 2  
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Requisit: 12 Tipus: Estructural 

Descripció: La navegació per la web ha de ser senzilla i intuïtiva. 

Raó: Per a facilitar la navegació a l’usuari. 

Criteris d’acceptació: Es facilitarà un menú a partir del qual es podran accedir 
a les diferents opcions de la web. L’altra part de la pàgina mostrarà la 
informació que s’està consultant en aquell moment, així com els enllaços més 
interessants a partir d’aquella mateixa informació. Intentant suprimir pàgines, 
es posarà el màxim d’informació possible en una mateixa pàgina, sense que 
aquesta resulti densa i feixuga. 

Prioritat: 2  

 

Requisit: 13 Tipus: Seguretat 

Descripció: El sistema evitarà el registre d’usuaris “robots”. 

Raó: Per evitar atacs a la web. 

Criteris d’acceptació: A l’hora d’identificar-se, l’usuari haurà d’omplir un text 
de CAPTCHA. 

Prioritat: 2  

 

Requisit: 14 Tipus: Qualitat 

Descripció: La pàgina ha d’estar disponible en varis idiomes. 

Raó: Per a facilitar la comprensió d’aquesta per part dels alumnes de diferents 
regions. 

Criteris d’acceptació: La web estarà disponible, almenys, en català i castellà, 
per a que els alumnes utilitzin la que més els convingui. Els exàmens només 
estaran disponibles en l’ idioma en que el professor els faci. 

Prioritat: 2  
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Perfils d’usuari: 

 

Estudiant: Serà l’usuari bàsic de l’eina. Seran estudiants de les assignatures 
que facin ús de la web. S’hauran de registrar ells mateixos en el sistema i, 
després, el professor de cada assignatura s’encarregarà de donar-los d’alta en 
cada una d’aquestes. Un cop fet això, ja podran identificar-se i tindran accés a 
tot el que ofereixin les assignatures en les que estiguin matriculats. 

Les principals accions que faran els estudiants a la web seran respondre 
exàmens, que el professor haurà penjat, i consultar exàmens anteriors, ja 
resolts, per a poder practicar pel seu compte. 

 

Administrador / Professor: Tindrà els drets d’administrador sobre les 
assignatures de les quals en sigui professor. També podrà crear noves 
assignatures. Podrà matricular estudiants donats d’alta a les seves assignatures i 
gestionar tot el contingut d’aquestes: crear nous exàmens, proposar-los amb 
data límit per a ser contestats, penjar exàmens resolts per a que els alumnes 
practiquin, consultar les notes dels alumnes. També podrà donar a un usuari 
registrat la categoria de professor, per a donar d’alta professors que facin servir 
l’eina per a altres assignatures. 
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2.2. Requeriments tecnològics 
Aquest és un dels aspectes més importants, doncs el projecte depèn totalment 
de la tecnologia aplicada. Farem algunes llistes amb les opcions tecnològiques 
que podem triar i després direm per a quines d’elles ens decantem i el perquè. 

2.2.1. Llenguatge de la pàgina web 

• HTML: És el llenguatge predominant, almenys fins l’actualitat, de pàgines 
web. Permet escriure text, incorporar imatges i modificar l’aparença de tot 
plegat, fins a cert límit. Té les avantatges que és un llenguatge 
relativament fàcil i per ser tant conegut, es pot fer una web amb alguns 
editors que escriuen el codi per tu. Com a desavantatges, és un llenguatge 
estàtic, és a dir que no permet la interacció amb el client que accedeix a la 
web, pot guardar moltes etiquetes que realment no tenen cap ús i 
dificulten en un grau molt alt la correcció o edició de la pàgina. 

• XHTML: És una extensió de html i xml. Pràcticament igual a l’html però 
amb la característica de ser un llenguatge dinàmic. 

• PHP: És un llenguatge de programació usat, sobretot, per a la programació 
de pàgines web dinàmiques. És multiplataforma i es pot usar dins html (i 
xhtml). Permet la connexió a diferents servidors de bases de dades, com 
MySQL, Postgres, Oracle, etc. 

• JavaScript: És un altre llenguatge per a pàgines web dinàmiques, orientat 
a interactuar amb els objectes d’una aplicació. El codi es carrega al client 
en comptes de al servidor, per tant no el pot saturar, però farà que el 
client trigui més estona a accedir al que vulgui pel fet d’haver-se de 
descarregar tot el codi, apart que el pot consultar en tot moment. 

Òbviament hi ha moltes més opcions per al llenguatge, però podríem dir que 
aquestes són les més conegudes. 

Un cop hem vist algunes de les opcions que podríem utilitzar pel llenguatge de la 
web podem decidir-nos. I ho fem pel llenguatge xhtml junt amb php. 

L’xhtml és més avançat que l’html i a més ens permet treballar amb XForms, un 
format d’xml preparat per treballar amb xhtml (tot i que també en html), útil per 
a formularis web. Entre altres coses permet comprovar en temps real quins tipus 
de camps del formularia s’estan omplint, camps obligatoris o comprovació que 
una data sigui posterior a una altra.  

El php és necessari per al dinamisme de la web i la seva connexió amb servidors 
de bases de dades ens permeten fer el que tenim en ment,  necessitarem aquest 
servidor i poder accedir a ell des de la web. 
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2.2.2. Sistema de gestió de base de dades 

• MySQL: És un dels sistemes de gestió de base de dades més usats en 
pàgines web. La seva connexió amb php fa que molts cops els dos vagin 
de la mà. És un sistema ràpid però no aconsellable per a grans volums de 
dades. 

• PostgreSQL: És un sistema més poderós que MySQL. Pot administrar molt 
bé grans quantitats de dades. Sol ser utilitzat en intranets. 

• Microsoft Office Acces: És el sistema de base de dades que incorpora el 
paquet Office, de Microsoft. És més útil com a eina de gestió per a 
empreses petites, per la seva facilitat d’ús i d’edició de dades. Per a bases 
de dades grans es queda petit. 

• Microsoft SQL Server: És l’altre sistema de base de dades creat per 
Microsoft, pensat per a poder fer el que no pot l’Acces, és a dir, pensat per 
a bases de dades de gran volum. Òbviament només pot funcionar en 
sistemes operatius de Windows. 

Com a sistema de base de dades ens decantarem pel MySQL. És un dels 
sistemes més usats per a fer el que necessitem, aplicació en pàgines web, i hi ha 
molta informació que pot ser trobada amb facilitat sobre el seu funcionament. 
Apart, com s’ha dit, la seva connexió amb php resulta molt útil i ja que nosaltres 
treballarem amb php és un punt a favor. A més a més, mou les bases de dades 
amb molta rapidesa tot i contenir molta informació i aquest punt ens anirà molt 
bé tenint en compte que la nostre eina ha de poder moure una quantitat elevada 
de preguntes. 

 

2.2.3. Servidor Web 

El servidor web s’encarrega de transferir tots els arxius de la web quan se li 
demana. 

Veurem les principals característiques dels dos servidors més famosos del món 
per triar el més convenient [9]. 

 

• Apache 

Avui en dia és el servidor més usat d’internet, amb una utilització del 65 % 
aproximadament. És bastant antic (1995) tot i que es segueix desenvolupant a 
internet com a software lliure. 

Les seves principals característiques són: velocitat, simplicitat, multiplataforma. 

Disposa de mòduls que permeten incorporar-li més funcionalitats. 

Tot el codi està escrit en C, en unes 185.000 línies de codi. 

 

 

 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 25 - 

 

 

• ISS (Internet Information Services ) 

És el segon servidor més usat, però segurament el primer en entitats 
corporatives.  

Té nombrosos errors de seguretat tot i que en les últimes versions s’estan 
corregint. 

És desenvolupat per Windows i només funciona en aquest sistema operatiu. 

En la seva 7a versió, s’inclou un API (Application Programming Interface) que 
permet als usuaris programar noves funcionalitats per al servidor. 

No és software lliure, o sigui que és necessari pagar per a utilitzar-lo. 

 

El fet d’haver de pagar pel ISS tot i haver-hi altres opcions gratuïtes com 
l’apache o el cherokee fan que pràcticament d’inici descartem fer servir aquest. 
Altres servidors gratuïts com l’anomenat cherokee o el Lighttpd també podrien 
ser alternatives, però dins dels gratuïts, l’apache és el més conegut i el que 
ofereix més informació per internet. La seva fama fa que molts “packs” utilitzin 
l’apache com a servidor (wamp, xampp, etc.).  

Per tant, acabarem utilitzant l’apache, que combinats amb mysql i php ens 
permetrà treballar amb més facilitat utilitzant els anteriorment anomenats 
“packs” com el wamp.  
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2.2.4. Aspectes crítics del projecte 

La idea és que la base de dades contingui moltes preguntes, agrupades en 
diferents temes, i que el professor pugui triar les que vulgui o seleccionar-ne a 
l’atzar per a conformar un examen. Una opció podria ser escollir les preguntes 
que són de temàtica de “lògica”. Aleshores el codi php seria el següent: 

 

Figura 6. Codi d’exemple de selecció de preguntes 

Ens connectaríem al servidor “localhost” amb el nom d’usuari “root” i sense 
contrasenya. Seleccionaríem la base de dades “db”, la taula “Preguntes” i aquí 
ens quedaríem únicament amb les preguntes on el seu Tipus_pregunta fos el de 
“Lògica”. Finalment es mostraria per pantalla únicament aquestes preguntes. 

Les dades dels alumnes seran registrades i emmagatzemades a la base de dades 
pel MySQL. Únicament l’administrador tindrà accés a la informació de les 
avaluacions de cada alumne, que poden ser mostrades en una senzilla llista 
actualitzable [10]. 

Una qüestió important és el tractament de fórmules matemàtiques. Es necessita 
un add-on o un programa que permeti la inclusió d’aquestes en una web. 

Una bona opció és utilitzar el MathDox formula editor [11], un editor de fórmules 
basat en webs. Les seves avantatges són que no necessita de cap tipus de 
pluggin, pot ser inclòs amb facilitat en el codi html, o xhtml en el nostre cas, i és 
gratuït. 

Per al seu funcionament s’ha d’incloure una referència al servidor MathDox al 
codi de la pàgina i llavors aquesta estaria llesta per a mostrar la fórmula si ha 
estat introduït el corresponent codi. Un exemple el podem veure a la web del 
mateix programa, on veiem una determinada fórmula i el codi corresponent: 
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Figura 7. Exemple del codi d’una fórmula. 

 

També és important saber de quina manera podem importar preguntes. Una 
bona solució és fent servir l’opció d’importar arxius de text del MySQL, el qual si 
li és possible fer la importació, en pocs segons podríem tenir les preguntes a la 
nostre base de dades. De la mateixa manera que el MySQL pot importar arxius, 
també en pot exportar a formats com per exemple .doc, per a permetre’n la 
lectura amb el Microsoft Word. 
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CAPÍTOL 3:        

ETAPES DE 

DESENVOLUPAMENT 

3.1. Planificació d’etapes amb diagrama Gantt 
En les següents figures hi ha la planificació del projecte en un diagrama de Gantt 
[12].  

La primera figura correspon a les etapes fetes dins el pfc1 i la segona a les fetes 
dins el pfc2. 
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CAPÍTOL 4:      

DISSENY DE 

L’APLICACIÓ 

4.1. Disseny de la base de dades 

4.1.1. Diagrama entitat-relació 

 

Figura 9. Diagrama entitat-relació de la base de dades 
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4.1.2. Disseny lògic de la base de dades 

El següent és el disseny lògic de la base de dades derivat del diagrama entitat-
relació anterior [13]. Veient el diagrama es veu una diferenciació entre 
administrador i usuari. A la base de dades els dos compten com a usuari, però hi 
ha un atribut d’aquest que és “admin”. Depenent del valor d’aquest atribut, 
l’usuari serà considerat estudiant o administrador/professor. 

 

Usuari (codi_usuari, contrasenya, nom, cognom1, cognom2, sexe, 
data_naixement, mail, admin) 

 

Estudia (#codi_usuari, #codi_assignatura) 

 

Assignatura (codi_assignatura, nom, intro, #codi_usuari) 

 

Examens (codi_examen, #codi_assignatura, titol) 

 

Preguntes (codi_pregunta, enunciat, tema_pregunta, comentari_pregunta, 
valor_resposta_correcte, penalitzacio_resposta_incorrecte, codi_resposta_ok) 

 

Examen_preguntes (#codi_examen, #codi_pregunta, numero_pregunta) 

 

Respostes (#codi_pregunta, codi_resposta, enunciat_resposta, correcte) 

 

Contesta_pregunta (#codi_usuari,#codi_pregunta,#codi_examen, codi_resposta, 
nota_p, data_contesta) 

 

Nota_examen (#codi_usuari, #codi_examen, nota) 

 

Missatge (codi_missatge,#codi_usuari, #codi_assignatura, comentari) 

 

Aquesta base de dades podria patir alguna petita modificació en la fase final del 
projecte si es decideix per afegir-hi alguna aplicació. 
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4.2. Diagrama estructural de pantalles 
A partir dels requeriments de l’eina coneixem quins continguts haurà de tenir la 
web, ara falta ordenar-los dins la mateixa. Per fer això crearem el diagrama 
estructural de pantalles [14]. 

Aquest diagrama representa les direccions que podem prendre des de cada 
pàgina de la web i a quins continguts podem accedir en cada moment. 

A mesura que anem baixant en el diagrama, sempre podrem tornar a les pàgines 
visitades un nivell més amunt des de qualsevol pàgina que estiguem, però no ho 
representem en el diagrama perquè no molesti, ja que és una característica 
general. 

 

Figura 10. Diagrama estructural de pantalles 
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4.3. Prototip de la web 
Hem fet un primer prototip de la web que servirà com a base, subjecte a alguns 
possibles canvis en un futur, de la pàgina web [15],[16]. 

4.3.1. Estructura 

La web tindrà una estructura fixa sigui quina sigui la pàgina que s’està consultant 
en cada moment. Seran tres parts diferenciades: 

 

• Capçalera: Estarà situada a la part superior i contindrà un banner amb el 
títol de la web i el logotip de la UPC. Serà fix en totes les pàgines. 

• Menú: Estarà situat sota la capçalera i a la part esquerra. Serà el menú 
des del qual es podrà enllaçar a les altres pàgines des de la que estiguem 
mirant en aquell moment. El menú canviarà depenent de la pàgina que 
visitem. 

• Contenidor: El que resta serà el que contindrà la informació de cada 
pàgina. A la part superior del contenidor sempre hi haurà una línia que ens 
informarà de la situació dins la web on ens trobem en aquell moment i ens 
servirà d’enllaç a apartats anteriors. 

 

En aquest prototip s’han fet servir noms d’assignatures a l’atzar com a exemple o 
simplement noms genèrics. Aquests noms genèrics aniran entre parèntesis i 
representen noms concrets en l’eina definitiva (per exemple: Benvingut “nom” 
voldrà dir que l’eina dirà Benvingut i substituirà el “nom” per el nom de l’usuari 
que s’hagi identificat). 

 

 

Figura 11. Estructura de la pàgina web 
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4.3.2. Pàgina principal 

 

El primer amb el que ens trobarem quan accedim a la web serà la pàgina 
principal, o home page. 

El contenidor d’aquesta pàgina mostrarà una breu introducció de l’eina i les 
assignatures que fan servir l’eina i, per tant, en les que es poden matricular els 
estudiants. 

Al menú hi haurà la possibilitat d’identificar-te com a usuari introduint el correu i 
la contrasenya, o de registrar-te en el sistema qui encara no ho hagi fet. En el 
cas que ens volguéssim identificar, després d’escriure les nostres dades 
apareixeria un text de CAPTCHA per a verificar que qui vol entrar és una 
persona. 

 

 

 Figura 12. Pàgina principal 
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4.3.3. Pàgina de registre 

 

Tots els usuaris s’hauran de registrar, abans de fer res, des d’aquesta pàgina. 

El menú segueix essent el mateix de la pàgina principal, però en el contenidor hi 
ha un formulari a omplir per l’usuari que s’estigui donant d’alta. Les dades a 
donar són: nom, cognoms, data de naixement, email, sexe i contrasenya. 

 

 

Figura 13. Pàgina de registre 
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4.3.4. Pàgina inicial d’alumne 

 

Aquesta és la pàgina que li apareix a l’alumne un cop identificat. 

El menú té ara enllaços a la mateixa pàgina principal d’alumne (per a accedir-hi 
des de la fitxa de l’alumne, per exemple), a la fitxa de l’alumne i a totes les 
assignatures en què està matriculat. També podrà tancar la sessió sempre des 
del menú un cop estigui identificat. En cas que sigui l’administrador qui està 
visitant la pàgina amb drets d’estudiant, podrà tornar als seus drets 
d’administrador amb la corresponent opció al menú. 

Al contenidor també es mostra, d’una manera més esquemàtica, les assignatures 
a les que està matriculat l’alumne. També hi ha un quadre amb els 
esdeveniments pròxims de cada assignatura. 

 

 

Figura 14. Pàgina inicial d’alumne 
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4.3.5. Pàgina de fitxa d’alumne 

 

La pàgina fitxa d’alumne mostra els exàmens que ha respost l’alumne, de quina 
assignatura és cada un d’ells, la data en què l’alumne va fer l’examen i la nota 
que aquest va obtenir.  

 

 

Figura 15. Pàgina de fitxa d’alumne 
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4.3.6. Pàgina d’una assignatura 

 

El menú torna a canviar i tot i seguir tenint la possibilitat de tornar a la pàgina 
principal de l’alumne, s’habiliten els serveis de l’assignatura, com són anar a la 
pàgina de consulta de proves anteriors i la de proves programades. 

Al contenidor hi ha els esdeveniments pròxims de l’assignatura (de forma més 
detallada que en la mostrada a la “home page”) i, més avall, una forma resumida 
de les proves programades i contestades. Per a veure aquestes proves amb més 
detall cal entrar a la pàgina corresponent mitjançant el menú. Al final de tot hi ha 
un comentari sobre l’assignatura que podrà escriure el professor per a informar 
als alumnes de qualsevol cosa. 

 

 

Figura 16. Pàgina d’assignatura. No es veu tot el contingut d’inici, i 
s’ha de fer baixar la finestra per a veure-ho, però per a poder-ho veure 

tot en aquest cas s’ha enganxat tot junt. 
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4.3.7.  Pàgina de proves anteriors 

 

Aquesta pàgina mostra de forma més detallada les proves que l’alumne ja ha 
contestat. En el cas d’haver contestat, per exemple, més de 4 proves, en 
aquesta pàgina es mostrarien totes elles, però en la inicial de l’assignatura 
només se’n veurien dues d’elles. 

 

 

Figura 17. Pàgina de proves anteriors 
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4.3.8. Pàgina de proves programades 

 

És un cas com l’anterior. Simplement és una pàgina més detallada de les proves 
programades de l’assignatura. 

 

 

Figura 18. Pàgina de proves programades 
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4.3.9. Pàgina d’exemple de pregunta d’examen (tipus test) 

 

Aquesta és una pàgina d’exemple del que podria ser una pregunta de tipus test. 
Hi ha el títol de la prova que s’està responent, el número de la pregunta, 
l’enunciat de la pregunta i les possibles respostes. En aquest cas, com que és la 
primera pregunta, només hi ha la possibilitat de contestar i passar a la següent, 
però en la següent pàgina veiem que hi haurà més possibilitats. 

 

 

Figura 19. Pàgina d’exemple d’una pregunta d’examen de tipus test 
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4.3.10. Pàgina d’exemple de pregunta d’examen (tipus redacció) 

 

Aquest cas és semblant a l’anterior però en comtes de les possibles respostes hi 
ha una zona de text on l’alumne escriurà la seva resposta. Cal puntualitzar que 
les preguntes de tipus redacció no tindran autocorreció per culpa de la dificultat 
d’aquesta, en tot cas, el professor podrà corregir-les manualment. 

Com que aquesta es tracta de la segona pregunta veiem que també disposem 
ara del botó enrere. Aquest botó és per si es vol canviar una pregunta que ja 
s’ha respost, però encara no s’ha finalitzat l’examen. Es poden canviar les 
respostes fins que no es prem el botó “finalitza examen” que enviarà totes les 
respostes a la base de dades i ja no es podran modificar. Aquest botó apareixerà 
a l’última pregunta de l’examen. 

 

 

Figura 20. Pàgina d’exemple d’una pregunta d’examen de tipus 
redacció 
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4.3.11. Pàgina principal d’administrador 

 

Aquesta és la pantalla principal de l’usuari amb drets d’administrador. Des d’aquí 
pot veure i accedir a les assignatures de les quals és professor, crear-ne una de 
nova o canviar al mode alumne (deixa de tenir drets d’administrador i ho veu tot 
com un alumne més). 

 

 

Figura 21. Pàgina principal de l’administrador 
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4.3.12. Pàgina d’una assignatura des de l’administrador 

 

Des d’aquesta pàgina, l’administrador pot: consultar un llistat amb els alumnes 
que estan matriculats a l’assignatura, així com les seves dades, crear un nou 
examen, envia un missatge que es mostrarà a la pantalla de l’assignatura i 
consultar els resultats de proves anteriors. 

 

 

Figura 22. Pàgina d’una assignatura des de l’administrador 
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4.3.13. Pàgina de creació d’una nova assignatura 

 

Mitjançant aquesta pàgina, l’administrador crea una nova assignatura. 
Simplement s’han d’omplir els camps: nom de l’assignatura i descripció de 
l’assignatura. Després, l’assignatura està disponible per a entrar-hi des del menú 
i començar a treballar en ella. 

 

 

Figura 23. Pàgina de creació d’una nova assignatura 
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4.3.14. Pàgina de creació d’examen 

 

Aquesta és la pàgina de creació d’exàmens. A diferència del que es tenia previst 
en un principi, a l’hora de crear l’examen es farà gestionant les preguntes ja 
creades a la base de dades, és a dir que totes les preguntes que formin l’examen 
ja hauran d’haver estat creades amb anterioritat.  

Es podran veure les preguntes que hi ha a la base de dades, que estaran 
agrupades en temes per a la seva millor visualització, així com una breu 
descripció de la pregunta per a identificar-la i quin tipus de pregunta és. Es 
podran afegir les preguntes que es desitgin a l’examen en concret i ordenar-les 
amb l’ordre desitjat. Finalment es podrà donar un pes de pregunta concret a 
cada una o si es deixa el camp en blanc, el valor adoptat serà el valor general 
que s’ha d’omplir al final de la pàgina. 

 

 

Figura 24. Pàgina de creació d’examen 
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4.3.15. Pàgina de creació de preguntes 

 

Des d’aquesta pàgina es crearan les preguntes i es guardaran a la base de dades 
per a ser utilitzades per qualsevol professor a l’hora de crear un examen. 

Primer de tot s’ha de seleccionar quin tipus de pregunta és: test única resposta, 
test de resposta múltiple o redacció. Un cop seleccionat el tipus de pregunta la 
pàgina adoptarà una forma o una altra. En la figura 25 es veu com es crea una 
pregunta de tipus test amb una única resposta. S’ha d’escriure l’enunciat de la 
pregunta, les possibles respostes, així com marcar la resposta correcte, 
seleccionar el tipus de pregunta que és, per a tenir-les agrupades en temes, i 
finalment una breu descripció de la pregunta que pugui servir per a identificar-la 
quan s’estigui creant un examen i així no faci falta haver de llegir l’enunciat. 

 

 

Figura 25. Pàgina de creació de preguntes 
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CAPÍTOL 5:        

ESTUDI DE VIABILITAT 

ECONÒMICA 

5.1. Previsió de despesa econòmica 
Per a la previsió econòmica s’ha utilitzat el diagrama de Gantt amb la planificació 
del projecte i a partir dels dies amb els que es preveu treballar en cada tasca en 
podem obtenir les hores dedicades a cada una d’elles.  

Cal precisar, però, que en les tasques fetes en el pfc1, definició del projecte, 
planificació i informe, s’ha comptabilitzat una hora de treball per dia sense tenir 
en compte els caps de setmana. En canvi, en les tasques del pfc2, disseny, 
implementació i aspectes finals, es compten 4 hores de feina per dia sense 
comptar caps de setmana. 

Per al preu per cada hora de treball s’ha diferenciat entre les tasques a fer: 

• Les hores de programació, dins de la tasca implementació, tenen un preu 
de 18 €/h. 

• Les hores d’estudi, planificacions i dissenys, tenen un preu de 15 €/h. 

• La resta d’hores, utilitzades per a redactar l’informe, preparar la 
presentació del projecte, etc. es cobren a 12 €/h. 
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Amb totes aquestes dades obtenim la següent taula: 

 

 

Tasca Preu/Hora Hores Preu 

Definició del 
projecte 12,00 € 16 192,00 € 

Planificació 15,00 € 45 675,00 € 

Informe 12,00 € 14 168,00 € 

Disseny 15,00 € 88 1.320,00 € 

Implementació 18,00 € 212 3.816,00 € 

Aspectes finals 12,00 € 80 960,00 € 

  Total 455 7.131,00 € 

 

Per al cost del software utilitzat tenim la següent taula: 

 

Producte Llicència Cost 

Windows 7 Llicència Home Premium 120,00 € 

WampServer General Public License 0,00 € 

Open Office General Public License 0,00 € 

Gantt Project General Public License 0,00 € 

Firefox General Public License 0,00 € 

Macromedia 
Dreamweaver 

Llicència Dreamweaver 
CS4 250,00 € 

 Total 370,00 € 
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Com es veu, el preu total és de 7.501,00 € . Tot i aquestes despeses inicials 
també hi hauria una despesa d’uns 80 € anuals de mitja en concepte de hosting i 
manteniment de l’eina. 

Per a calcular el preu de mercat que podria tenir l’eina ens fixem primer de tot 
amb la despesa total, la qual arrodonim a l’alça i obtenim la xifra de 7.600 € 

Després mirem quin seria el mercat potencial per a vendre-la, en el nostre cas 
necessitem el nombre de centres que imparteixen el batxillerat i universitats de 
Catalunya, que sumen un total de 746 (734 centres que imparteixen batxillerat i 
12 universitats) [17]. Tot i això, òbviament no els interessarà a tots comprar-la. 
Fem la hipòtesi que un 10 % n’estarien interessats, llavors comptaríem amb 
unes 75 llicències a l’any. El 10 % no vol dir que cada any aconseguim 75 
llicències noves, sinó que cada any comptem amb aquestes 75 llicències, tenint 
en compte que nous clients poden interessar-se pel producte aquest any però 
antics clients poden no renovar la llicència. 

Si volguéssim recuperar tota la inversió en un sol any, l’hauríem de vendre a un 
preu de 7600/75 = 102 € . Potser és un preu massa elevat i tampoc hi ha tanta 
pressa a recuperar la inversió. Amb un preu de 40 €, bastant més assequible, 
recuperaríem la inversió en dos anys i mig com mostra la següent fórmula: 

7600 / ( 75 x 40 ) = 2,53 

El preu només inclou la llicència, se li ha de sumar els 80 € en concepte de 
hosting i manteniment [18], o sigui que el preu final de llicència més 
manteniment sumaria un total de 120 € a l’any. 
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