
 - 1 - 



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 2 - 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 3 - 

ÍNDEX MEMÒRIA 

Índex memòria...........................................................................................3 

Llistat de figures.........................................................................................6 

Llistat de taules ..........................................................................................8 

Resum.......................................................................................................9 

Resumen .................................................................................................10 

Abstract ..................................................................................................11 

Agraïments ..............................................................................................12 

Capítol 1: Especificació del problema ................................................. 13 

1.1. Presentació del context d’aplicació ...............................................13 

1.2. Antecedents..............................................................................15 

1.3. Descripció del projecte ...............................................................21 

1.4. Objectius generals del projecte ...................................................23 

Capítol 2: Anàlisi de requeriments...................................................... 25 

2.1. Requeriments funcionals.............................................................25 

2.2. Requeriments tecnològics ...........................................................32 

2.2.1. Llenguatge de la pàgina web.................................................32 

2.2.2. Sistema de gestió de base de dades ......................................33 

2.2.3. Servidor Web ......................................................................33 

2.2.4. Aspectes crítics del projecte..................................................35 

2.3. Revisions fetes respecte l’avantprojecte .......................................37 

2.3.1. Funcionalitats......................................................................37 

2.3.2. Seguretat ...........................................................................37 

2.3.3. Disseny de la interfície gràfica de la pàgina.............................37 

2.3.4. Base de dades.....................................................................37 

Capítol 3: Etapes de desenvolupament ............................................... 39 

3.1. Planificació d’etapes amb diagrama Gantt .....................................39 

Capítol 4: Disseny de l’aplicació ......................................................... 43 

4.1. Disseny de la base de dades .......................................................43 

4.1.1. Diagrama entitat-relació.......................................................44 

4.1.2. Disseny lògic de la base de dades..........................................45 

4.1.3. Anàlisis detallat de les taules ................................................46 



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 4 - 

4.2. Diagrama estructural de pantalles ...............................................52 

4.3. Disseny interfície gràfica: Prototip inicial.......................................53 

4.3.1. Estructura ..........................................................................53 

4.3.2. Pàgina principal...................................................................54 

4.3.3. Pàgina de registre................................................................55 

4.3.4. Pàgina inicial d’alumne.........................................................56 

4.3.5. Pàgina de fitxa d’alumne ......................................................57 

4.3.6. Pàgina d’una assignatura......................................................58 

4.3.7. Pàgina de proves anteriors ...................................................59 

4.3.8. Pàgina de proves programades..............................................60 

4.3.9. Pàgina d’exemple de pregunta d’examen (tipus test) ...............61 

4.3.10. Pàgina d’exemple de pregunta d’examen (tipus redacció) .........62 

4.3.11. Pàgina principal d’administrador ............................................63 

4.3.12. Pàgina d’una assignatura des de l’administrador......................64 

4.3.13. Pàgina de creació d’una nova assignatura...............................65 

4.3.14. Pàgina de creació d’examen..................................................66 

4.3.15. Pàgina de creació de preguntes .............................................67 

4.4. Disseny interfície gràfica: canvis respecte el prototip i disseny final .68 

4.4.1. Elements comuns ................................................................68 

4.4.2. Pàgines amb formularis ........................................................69 

4.4.3. Pàgines amb llistes ..............................................................69 

4.4.4. Pàgina per contestar i consultar proves ..................................70 

4.4.5. Pàgina mixta.......................................................................72 

4.5. Disseny tecnològic .....................................................................74 

4.5.1. Index.php i requires inicials ..................................................75 

4.5.2. Formularis: quan i on es realitzen les operacions i com es tracten 
les validacions ...................................................................................78 

4.5.3. Formularis de contestar i revisar exàmens ..............................80 

4.5.4. Llistes ................................................................................81 

4.5.5. Autocorrecció d’exàmens......................................................82 

4.5.6. Edició d’exàmens.................................................................86 

4.5.7. Creació de preguntes ...........................................................89 

Capítol 5: Estudi sobre resultats obtinguts ......................................... 93 

5.1. Test d’usabilitat de la web ..........................................................93 

5.1.1. Participants.........................................................................93 

5.1.2. Procediment .......................................................................94 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 5 - 

5.1.3. Enquesta ............................................................................94 

5.1.4. Respostes...........................................................................95 

5.1.5. Conclusions ........................................................................97 

5.2. Possibles ampliacions .................................................................99 

5.2.1. Millora de funcionalitats ja existents.......................................99 

5.2.2. Possibles ampliacions de funcionalitats ................................. 102 

5.2.3. Millora del disseny ............................................................. 104 

Capítol 6: Conclusions ...................................................................... 105 

6.1. Conclusió final......................................................................... 105 

Capítol 7: Estudi de viabilitat econòmica .......................................... 107 

7.1. Previsió de despesa econòmica.................................................. 107 

Capítol 8: Bibliografia ....................................................................... 111 

8.1. Referències bibliogràfiques ....................................................... 111 

8.2. Bibliografia de Consulta............................................................ 111 

8.3. Pàgines web consultades .......................................................... 111 

  



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 6 - 

LLISTAT DE FIGURES 

 

Figura 1.2.1 Exemple pregunta tipus test SED ............................................ 16 

Figura 1.2.2 Codi xml de la pregunta tipus test mostrada a la Figura 1.2.1 ........ 17 

Figura 1.2.3 Interfície per creació de preguntes tipus test del HotPotatoes......... 18 

Figura 1.2.4 Codi pregunta tipus test generada amb HotPotatoes .................... 18 

Figura 1.2.5 Visualització web de la pregunta tipus test ................................ 19 

Figura 2.1.1 Diagrama de blocs del disseny funcional ................................... 26 

Figura 2.2.4.1 Codi d’exemple de selecció de preguntes................................ 35 

Figura 2.2.4.2 Exemple del codi d’una fórmula ........................................... 36 

Figura 4.1.1.1 Diagrama entitat-relació de la base de dades .......................... 44 

Figura 4.1.1.2 Diagrama EER de la base de dades. Creat automàticament a 

partir de la base de dades existent pel MySQL Workbench................................. 45 

Figura 4.2.1 Diagrama estructural de pantalles ........................................... 52 

Figura 4.3.1.1 Estructura de la pàgina web................................................ 53 

Figura 4.3.2.1 Pàgina principal ............................................................... 54 

Figura 4.3.3.1 Pàgina de registre ............................................................ 55 

Figura 4.3.4.1 Pàgina inicial d’alumne ...................................................... 56 

Figura 4.3.5.1 Pàgina de fitxa d’alumne .................................................... 57 

Figura 4.3.6.1 Pàgina d’assignatura. ........................................................ 58 

Figura 4.3.7.1 Pàgina de proves anteriors ................................................. 59 

Figura 4.3.8.1 Pàgina de proves programades ............................................ 60 

Figura 4.3.9.1 Pàgina d’exemple d’una pregunta d’examen de tipus test ........... 61 

Figura 4.3.10.1 Pàgina d’exemple d’una pregunta d’examen de tipus redacció ... 62 

Figura 4.3.11.1 Pàgina principal de l’administrador ..................................... 63 

Figura 4.3.12.1 Pàgina d’una assignatura des de l’administrador .................... 64 

Figura 4.3.13.1 Pàgina de creació d’una nova assignatura............................. 65 

Figura 4.3.14.1 Pàgina de creació d’examen .............................................. 66 

Figura 4.3.15.1 Pàgina de creació de preguntes.......................................... 67 

Figura 4.4.1 Disseny final de la interfície gràfica.......................................... 68 

Figura 4.4.2.1 Pàgina amb formulari ........................................................ 69 

Figura 4.4.3.1 Pàgina amb llistes. ........................................................... 70 

Figura 4.4.4.1 Pàgina per contestar proves................................................ 71 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 7 - 

Figura 4.4.4.2 Pàgina per consultar proves contestades ................................ 72 

Figura 4.4.5.1 Pàgina mixta ................................................................... 73 

Figura 4.5.1 Diagrama de navegació de la web amb totes les pàgines que la 

formen. Les pàgines de color groc no es mostren per pantalla, únicament executen 

codi i enllacen automàticament a una altra.................................................... 75 

Figura 5.1.3.1 Enquesta........................................................................ 95 

Figura 5.2.1.1 Pàgina de gestió d’exàmens on veiem exàmens d’una assignatura 

(Fonaments d’informàtica) diferent l’assignatura on hem entrat inicialment 

(Ciències socials) .................................................................................... 100 

Figura 5.2.1.2 Pàgina d’edició d’exàmens .................................................. 101 

Figura 5.2.1.3 Exemple del missatge de confirmació de pregunta afegida 

correctament i de pregunta no afegida perquè ja existia dins l’examen................. 102 

Figura 5.2.2.1 Des de la pàgina admin_consulta_examen_alumnes.php 

l’adminstrador pot veure els resultats d’una prova específica de tothom qui l’hagi 

contestada. ........................................................................................... 103 

Figura 5.2.2.2 Exemple d’injecció maliciosa de codi SQL. .............................. 103 

 



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 8 - 

LLISTAT DE TAULES 

 

Taula 4.1.3.1. Taula Usuari al detall ......................................................... 47 

Taula 4.1.3.2 Taula Estudia al detall......................................................... 47 

Taula 4.1.3.3. Taula Assignatura al detall .................................................. 47 

Taula 4.1.3.4. Taula Examens al detall ..................................................... 48 

Taula 4.1.3.5. Taula Preguntes al detall .................................................... 48 

Taula 4.1.3.6. Taula Examen_preguntes al detall ........................................ 49 

Taula 4.1.3.7. Taula Contesta_preguntes al detall ....................................... 49 

Taula 4.1.3.8. Taula Respostes al detall .................................................... 50 

Taula 4.1.3.9. Taula Nota_examen al detall ............................................... 50 

Taula 4.1.3.10. Taula Missatge al detall .................................................... 51 

Taula 4.1.3.11. Taula Tema al detall ........................................................ 51 

Taula 4.5.1. Relació de les funcionalitats amb la pàgina on la podem trobar ....... 74 

Taula 7.1.1. Preu hores dedicades............................................................ 108 

Taula 7.1.2. Preu software ..................................................................... 108 

 

 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 9 - 

RESUM 

El present projecte té com a objectiu dissenyar una pàgina web en php que 
serveixi als alumnes com a suport per a l’autoavaluació. Això es farà donant als 
professors unes eines d’edició, suficientment intuïtives i fàcils d’utilitzar, per 
crear preguntes i exàmens que els alumnes podran respondre posteriorment. 
Aquests exàmens es corregiran automàticament, oferint a l’alumne una quantitat 
extra d’exercicis a fer. Els usuaris no només se’n beneficiaran amb la possibilitat 
de practicar amb exercicis addicionals, sinó que serà una bona manera per a 
autoavaluar-se i saber fins a quin nivell es té assolida l’assignatura abans de fer 
els exàmens que es tenen en compte per a l’avaluació final. El professor també 
es podrà fer amb una idea de a quin nivell es troben els alumnes consultant els 
seus resultats. 



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 10 - 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una página Web en php que 
servirá a los alumnos como soporte para la autoevaluación. Esto se hará dando a 
los profesores unas herramientas de edición, suficientemente intuitivas y fáciles 
de utilizar, para crear preguntas y exámenes que los alumnos podrán responder 
posteriormente. Estos exámenes se corregirán automáticamente, ofreciendo al 
alumno una cantidad extra de ejercicios a hacer. Los usuarios no solo se 
beneficiarán con la posibilidad de practicar con los ejercicios adicionales, sino que 
será una buena forma para autoevaluar-se y saber hasta qué punto tienen 
asimilada la asignatura antes de hacer los exámenes que se tienen en cuenta 
para la evaluación final. El profesor también se podrá hacer una idea de a qué 
nivel se encuentran los alumnos consultando sus resultados. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to design a webpage with php that is useful for 
students as a support for self-assessment. It will be done by giving some tools, 
intuitive and easy enough, to the professors in order to create questions and 
exams that will be answered later by the students. These exams will be corrected 
automatically, giving extra exercises to be done by the students. Not only the 
students will benefit with the possibility of doing these additional exercises but 
also it will allow them to self-assess them and let them know how they have 
reached the knowledge of the subject before the exams that will define their 
marks take place. The professor may also have an idea about which is the level 
of knowledge of their students by looking at their results. 
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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]. 
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Això pot suposar una feina extra important pel professor, tenint en 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 1.2.1 i 1.2.2 podem veure un exemple d’una pregunta de tipus 
test i el codi xml corresponent: 
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Figura 1.2.1. Exemple pregunta tipus test SED 
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Figura 1.2.2. Codi xml de la pregunta tipus test mostrada a la Figura 
1.2.1 

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 1.2.3.  
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Figura 1.2.3. Interfície per creació de preguntes tipus test del 
HotPotatoes 

Un cop generada la pregunta podem obtenir-ne el codi xml, mostrat en la Figura 
1.2.4. 

 

Figura 1.2.4. Codi pregunta tipus test generada amb HotPotatoes 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 19 - 

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 
d’exportació a pàgines web, la pregunta en la seva visualització mitjançant un 
navegador tindria l’aspecte mostrat en la Figura 1.2.5. 

 

Figura 1.2.5. 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. 
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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 
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: 

 

 

Figura 2.1.1. Diagrama de blocs del disseny funcional 
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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. 



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 28 - 

Prioritat: 1  

 

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  



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 30 - 

 

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 html junt amb php. 

Tot i que també ens podríem decidir per treballar amb l’xhtml, i així es valorava 
a l’avantprojecte, al final s’ha decidit per treballar amb html més php. Aquesta 
decisió és perquè ja porta moltes hores aprendre un nou llenguatge com el php, 
encara en portaria més aprendre a treballar amb xforms. 

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. Absolutament totes les pàgines 
contindran php, per tant és el llenguatge més important. Sense ell podríem tenir 
la web però no ens seria possible treballar amb la base de dades. 
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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. 
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• 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 2.2.4.1. 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 2.2.4.2. 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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2.3. Revisions fetes respecte l’avantprojecte 

2.3.1. Funcionalitats 

Les funcionalitats principals, aquells amb prioritat 1 segons els requeriments 
funcionals, s’han assolit. Els que no s’han pogut implementar finalment han estat 
els que tenien prioritat secundària, prioritat 2 segons els requeriments 
funcionals. Concretament són: 

• Els alumnes registrats han de poder recuperar les seves dades. 

• Els alumnes registrats han de poder donar-se de baixa. 

• Les preguntes han de poder ser exportades/importades. 

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

• La pàgina ha d’estar disponible en varis idiomes. 

El motiu pel qual no consten a l’eina a la finalització d’aquest projecte és la falta 
de temps. L’error podria ser a l’hora de calcular el temps que portaria fer totes 
les parts de més prioritat de la web, que al final han resultat necessitar molt més 
temps del valorat en un principi. Igualment s’han afegit aquestes funcionalitats a 
l’apartat de possibles ampliacions futures, amb una breu explicació de quin camí 
s’hauria de seguir per a afegir-les. 

2.3.2. Seguretat 

Tot i que des de sempre la funció principal de l’eina ha estat facilitar 
l’autoapranentage a partir d’una nova font d’exercicis amb la seva corresponent 
autocorrecció, també es valorava a l’avantprojecte que la web podria servir per a 
fer exàmens que tinguessin importància real sobre la nota final de l’alumne, és a 
dir que les seves notes es valoressin. Degut a que per aconseguir això s’ha de 
realitzar un treball en quan a la seguretat que ben podria valdre un nou projecte 
per ell sol, finalment s’ha decidit deixar de banda completament aquesta idea i 
centrar-se en potenciar la idea principal.  

2.3.3. Disseny de la interfície gràfica de la pàgina 

Les revisions respecte al disseny estan comentades a l’apartat de disseny de la 
interfície gràfica, on es compara el disseny del prototip creat a l’avantprojecte 
amb el disseny final de la pàgina web. 

2.3.4. Base de dades 

La base de dades proposada a l’avantprojecte també ha patit alguna petita 
modificació, que també es detalla a l’apartat sobre la base de dades, dins del 
disseny de l’aplicació. 
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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 
Per a que la pàgina pugui emmagatzemar totes les dades sobre els alumnes, 
exàmens, assignatures, etc. necessitarem una base de dades. Aquesta contindrà 
tota aquesta informació i ens permetrà accedir a ella quan ens faci falta. A 
continuació en tenim dos diagrames entitat-relació, el primer d’ells fet un cop es 
sabien les necessitats de la pàgina, i el segon fet a partir de la base de dades 
original ja creada. 
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4.1.1. Diagrama entitat-relació 

 

Figura 4.1.1.1. Diagrama entitat-relació de la base de dades 
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Figura 4.1.1.2. Diagrama EER de la base de dades. Creat 
automàticament a partir de la base de dades existent pel MySQL 

Workbench 

 

 

4.1.2. Disseny lògic de la base de dades 

El següent és el disseny lògic de la base de dades derivat dels diagrames entitat-
relació anteriors [13].  

Veient el primer 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, email, admin) 

 

Estudia (#codi_usuari, #codi_assignatura) 

 

Assignatura (codi_assignatura, nom, #codi_usuari) 
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Examens (codi_examen, #codi_assignatura, titol, data_examen, data_inici, 
data_fi) 

 

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

 

Examen_preguntes (#codi_examen, #codi_pregunta, numero_pregunta, 
valoracio, penalitzacio) 

 

Respostes (#codi_pregunta, codi_resposta, enunciat_resposta, correcte) 

 

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

 

Nota_examen (#codi_usuari, #codi_examen, nota, nota_max) 

 

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

 

Tema (codi_tema, tema) 

 

 

4.1.3. Anàlisis detallat de les taules 

Un cop vist el diagrama entitat-relació i el disseny lògic de la base de dades, 
entrem amb més detall en els elements que formen cada taula. 
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Taula 4.1.3.1. Taula Usuari al detall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 4.1.3.2. Taula Estudia al detall 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.1.3.3. Taula Assignatura al detall 

 

USUARI 

Atribut Tipus Observacions 

codi_usuari INT(11) not 
null 

Identificador d’usuari (auto_increment) 

nom TEXT not null Nom de l’usuari 

cognom1 TEXT not null Primer cognom de l’usuari 

cognom2 TEXT  Segon cognom de l’usuari (si en té) 

contrasenya TEXT not null Contrasenya (guardada de forma 
encriptada) 

sexe Enum(‘h’,’d’) 
not null 

Sexe de l’usuari (home o dona) 

data_naixement DATE not null Data de naixement de l’usuari en format 
(YYY-mm-dd) 

email TEXT not null Email de l’usuari 

admin Enum(‘no’,’si’) 
not null 

Si l’atribut és ‘si’, l’usuari tindrà drets 
d’administrador/professor i podrà fer servir 
les eines d’edició d’assignatures. Si és ‘no’ 
tindrà només drets d’alumne 

ESTUDIA 

Atribut Tipus Observacions 

codi_usuari INT(11) not 
null 

Identificador de l’usuari que estudia 
l’assignatura (clau usuari.codi_usuari) 

codi_assignatura INT(11)  not 
null 

Identificador de l’assignatura que estudia 
l’usuari (clau assignatura.codi_assignatura) 

ASSIGNATURA 

Atribut Tipus Observacions 

codi_assignatura INT(11) not 
null 

Identificador de l’assignatura 
(auto_increment) 

nom TEXT not null  

codi_usuari INT(11)  not 
null 

Codi de l’usuari que va crear l’assignatura 
(clau usuari.codi_usuari) 
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Taula 4.1.3.4. Taula Examens al detall 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.1.3.5. Taula Preguntes al detall 

 

 

EXAMENS 

Atribut Tipus Observacions 

codi_examen INT(11) not 
null 

Identificador de l’examen (auto_increment) 

codi_assignatura INT(11) not 
null 

Identificador de l’assignatura a la qual 
pertany l’examen (clau 
assignatura.codi_assignatura) 

titol TEXT not null Nom de l’examen 

data_exam DATE not null Data en que es va crear l’examen 

data_inici DATE Data a partir de la qual els alumnes poden 
començar a respondre l’examen 

data_fi DATE Data a partir de la qual els alumnes ja no 
poden seguir contestant l’examen 

PREGUNTES 

Atribut Tipus Observacions 

codi_pregunta INT(11) not 
null 

Identificador de la pregunta 
(auto_increment) 

enunciat TEXT not null Enunciat de la pregunta 

tema_pregunta INT(11) not 
null 

Identificador del tema al qual pertany la 
pregunta (clau tema.codi_tema) 

comentari_pregunta TEXT Breu descripció de la pregunta útil a l’hora 
de gestionar quines preguntes formaran part 
d’un examen, sobretot per a aquelles 
preguntes amb enunciats llargs 

codi_resposta_ok INT(11) Codi de la resposta correcte en el cas que 
sigui una pregunta de tipus test (clau 
respostes.codi_resposta) 
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Taula 4.1.3.6. Taula Examen_preguntes al detall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.1.3.7. Taula Contesta_preguntes al detall 

 

 

 

 

EXAMEN_PREGUNTES 

Atribut Tipus Observacions 

codi_examen INT(11) not 
null 

Identificador de l’examen (clau 
examens.codi_examen) 

codi_pregunta INT(11) not 
null 

Identificador de la pregunta que formarà 
part de l’examen (clau 
preguntes.codi_pregunta) 

numero_pregunta INT(11) not 
null 

Ordre de la pregunta dins l’examen. Només 
serveix per a ordenar les preguntes 

valoracio double Valor que s’obté si s’encerta la pregunta 

penalitzacio double Valor que s’obté si es falla la pregunta 
(perquè sigui penalització, el valor ha de ser 
negatiu) 

CONTESTA_PREGUNTES 

Atribut Tipus Observacions 

codi_usuari INT(11) not 
null 

Identificar de l’usuari que contesta la 
pregunta (clau usuari.codi_usuari) 

codi_examen INT(11) not 
null 

Identificador de l’examen (clau 
examens.codi_examen) 

codi_pregunta INT(11) not 
null 

Identificador de la pregunta que s’està 
contestant (clau preguntes.codi_pregunta) 

codi_resposta INT(11)  Identificador de la resposta que l’alumne ha 
contestat (clau respostes.codi_resposta) Pot 
ser NULL si la pregunta no és de tipus test 

nota_p double  Valor que ha obtingut l’alumne en aquesta 
pregunta. Pot ser negatiu si ha fallat i 
aquella pregunta tenia penalització 

data_contesta DATE not null Data en la qual l’alumne ha contestat la 
pregunta 

contesta_redac TEXT Resposta de l’alumne en cas que la 
pregunta sigui de tipus redacció 
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Taula 4.1.3.8. Taula Respostes al detall 

 

Taula 4.1.3.9. Taula Nota_examen al detall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTES 

Atribut Tipus Observacions 

codi_pregunta INT(11) not 
null 

Identificador de la pregunta (clau 
preguntes.codi_pregunta) 

codi_resposta INT(11) not 
null 

Codi de la resposta (auto_increment) 

enunciat_resposta TEXT Enunciat de la resposta 

correcte enum(‘no’,’si’) Si l’atribut és ‘si’ significarà que aquesta 
resposta és correcta per a aquesta pregunta 

NOTA_EXAMEN 

Atribut Tipus Observacions 

codi_usuari INT(11) not 
null 

Identificador de l’usuari que ha contestat 
l’examen (clau usuari.codi_usuari) 

codi_examen INT(11) not 
null 

Codi de l’examen que s’ha respost (clau 
examens.codi_examen) 

nota double Nota que l’usuari ha tret a l’examen 

nota_max double Nota màxima obtinguda si es contesta 
correctament a totes les preguntes. Serveix 
per analitzar la nota de l’alumne sobre el 
total de l’examen 
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Taula 4.1.3.10. Taula Missatge al detall 

 

 

Taula 4.1.3.11. Taula Tema al detall 

 

 

MISSATGE 

Atribut Tipus Observacions 

codi_missatge INT(11) not 
null 

Identificador del missatge (auto_increment) 

codi_usuari INT(11) not 
null 

Codi de l’usuari que emet el missatge (clau 
usuari.codi_usuari) 

codi_assignatura INT(11) not 
null 

Codi de l’assignatura a la que s’envia el 
missatge (clau 
assignatura.codi_assignatura) 

missatge TEXT not null Text que inclou el missatge 

TEMA 

Atribut Tipus Observacions 

codi_tema INT(11) not 
null 

Identificador del tema (auto_increment) 

tema TEXT not null Nom del tema 
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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. 

Aquest diagrama representa les direccions que podem prendre a la web a dins de 
cada pàgina en concret, és a dir, es mostra a quines pàgines i continguts podem 
accedir des de cada una d’elles. 

El diagrama està fet en forma d’arbre escalat. A mesura que anem baixant, ens 
anem endinsant en més nivells dins la web. No hi ha fletxes per indicar quina és 
la pàgina de partida i quina és la de destí de l’enllaç perquè es pot accedir a tots 
els nivells anteriors a partir de la barra de direcció. 

 

Figura 4.2.1. Diagrama estructural de pantalles 
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4.3. Disseny interfície gràfica: Prototip inicial 
Per al disseny de la interfície gràfica 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 [14] [15]. 

 

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 4.3.1.1. 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 4.3.2.1. 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 4.3.3.1. 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 4.3.4.1. 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 4.3.5.1. 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 4.3.6.1. 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 4.3.7.1. 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 4.3.8.1. Pàgina de proves programades 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 61 - 

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 4.3.9.1. 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 4.3.10.1. 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 4.3.11.1. 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 4.3.12.1. 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 4.3.13.1. 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 4.3.14.1. 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 4.3.15.1. Pàgina de creació de preguntes 
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4.4. Disseny interfície gràfica: canvis respecte el 
prototip i disseny final 

El prototip ha sofert una sèrie de lleugers canvis durant la realització de l’eina i 
aquí mostrem el disseny final. L’estructura general segueix essent la mateixa, 
composta per una capçalera a la part superior, un menú a la part esquerra i el 
contenidor a la resta de la pàgina. 

 

 

Figura 4.4.1. Disseny final de la interfície gràfica 

4.4.1. Elements comuns 

Així doncs el disseny final queda com es pot veure a la figura x. S’ha millorat la 
part del menú, on abans únicament hi havia text, i ara s’ha creat un menú que 
millora estèticament i facilita la visió de les diferents parts que el componen. 
Aquest menú no és el mateix per a totes les pàgines, però sí que n’hi haurà 
algunes que en compartiran un de mateix, dependrà de a quin nivell de la web 
ens trobem. 

Un altre element comú a totes les pàgines serà la barra d’estat, una barra que ja 
formava part del prototip, situada a la part més superior del contenidor, on ens 
informarà en tot moment de a quin nivell de la web ens trobem. Aquesta barra 
és molt útil per a orientar-se i no només serveix per aclarir-nos on ens trobem 
sinó que fins i tot és més important la seva funció com a connectora de pàgines; 
clicant al nivell que desitgem, ens enllaçarà a la pàgina corresponent, evitant així 
haver de recórrer al botó endarrere del navegador o estalviant la inclusió d’un 
botó amb la mateixa funció dins la pàgina. 

A partir d’aquí, cada pàgina només varia en el contingut del seu contenidor, si bé 
és veritat que el menú també pot ser diferent segons la pàgina en què ens 
trobem, l’únic que canvia és el seu contingut, amb enllaços a unes o altres 
pàgines. 
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4.4.2. Pàgines amb formularis 

Les pàgines que contenen formularis tenen un disseny pràcticament idèntic entre 
elles. A part dels elements comuns a totes les pàgines, tenen un formulari que 
s’ha d’omplir per l’usuari. Cada camp a omplir té una breu descripció del que ha 
de contenir. Els camps amb els que ens podem trobar són: 

• Àrea de text: Podem escriure el que vulguem, siguin lletres o nombres. 

• Llista: Podem seleccionar qualsevol dels elements ja creats dins una llista. 

• Botó d’opció: Podem seleccionar una opció d’entre varies de diferents. 

• Casella de verificació: Podem marcar o desmarcar la casella. 

Normalment al final de la pàgina, hi ha, almenys, un botó per enviar el formulari. 
Si totes les dades estan correctes, es processaran i s’enviaran a la base de 
dades. En cas que siguin incorrectes ens trobarem amb un missatge d’error i 
haurem de tornar a començar. 

 

 

Figura 4.4.2.1. Pàgina amb formulari 

 

4.4.3. Pàgines amb llistes 

Aquestes pàgines són característiques per tenir llistes amb diferent informació, 
com poden ser esdeveniments pròxims, exàmens que l’alumne pot contestar, 
exàmens que ja ha contestat, la llista d’alumnes que estan matriculats en una 
assignatura, etc. 

Per diferenciar els elements d’una fila amb l’altre s’ha optat per alternar el color 
de cada una entre dos de diferents, d’aquesta manera s’aconsegueix facilitar la 
visualització d’una llista, sobretot si aquesta és llarga. 
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Figura 4.4.3.1. Pàgina amb llistes 

 

4.4.4. Pàgina per contestar i consultar proves 

En aquesta pàgina és on l’alumne contestarà els exàmens que s’hagin creat. 

Tota la prova és un formulari amb camps de botons d’opció per a marcar la 
resposta en cas que la pregunta sigui tipus test o amb camps de text si és de 
tipus redacció.  

Apareixen totes les preguntes a la mateixa pàgina. Primer s’indica el número de 
pregunta de la qual es tracta. Després i ressaltat amb un color diferent hi ha 
l’enunciat de la pregunta, que entre parèntesis ens indicarà el pes. Si la pregunta 
és de tipus test, a continuació de la pregunta hi ha una llista amb les possibles 
opcions, i el botó d’opció corresponent a cada resposta. En el cas que la pregunta 
sigui de tipus redacció, l’únic que tindrem seguint la pregunta és un camp de text 
per redactar la nostre resposta. 

Al final de la pàgina hi ha el botó d’enviar les respostes que envia el formulari 
per a que es pugui calcular el resultat de la prova. 
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Figura 4.4.4.1. Pàgina per contestar proves 

 

La pàgina per revisar les proves contestades és pràcticament idèntica a la que es 
fa servir per a contestar-les. Les úniques variacions són que el formulari és de 
només lectura, és a dir que no podrem modificar cap valor, i que s’ha afegit una 
columna al costat d’on l’alumne marca les respostes per a poder mostrar la 
resposta correcte. Així tenim, de costat, la resposta que va marcar l’alumne i la 
resposta correcte. Es diferencia cada una perquè la columna amb les respostes 
de l’alumne té el símbol d’una persona, i la de les respostes correctes té la 
imatge d’un “check”. 

Com a última diferència, al final de la pàgina veiem la nota que ha tret l’alumne 
en aquella prova, així com la nota màxima de la prova. Això serveix per saber 
sobre quina nota és l’examen, ja que aquests poden estar valorats sobre notes 
diferents al 10. 
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Figura 4.4.4.2. Pàgina per consultar proves contestades 

 

4.4.5. Pàgina mixta 

Hi ha alguna pàgina que combina un formulari amb llistes. Un exemple és el vist 
anteriorment, la pàgina per contestar o revisar proves, però ens referim en 
aquest apartat a pàgines amb llistes molt més llargues i que s’utilitzen els valors 
d’aquesta llista com a dades del formulari. 

Un exemple és la pàgina per escollir les preguntes d’un examen. En forma de 
formulari tenim el tema de les preguntes que volem visualitzar. Un cop escollit 
un tema, veiem totes les preguntes que tenim a la base de dades sobre aquell 
tema, i marcant les que vulguem i enviant el formulari novament amb el botó, 
afegim aquestes preguntes a l’examen. 
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Figura 4.4.5.1. Pàgina mixta 
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4.5. Disseny tecnològic 
La següent taula mostra una relació entre algunes funcionalitats i en quina 
pàgina concreta de la web la podem trobar. 

 

Taula 4.5.1. Relació de les funcionalitats amb la pàgina on la podem 
trobar 

 

Funcionalitat Pàgina 

Inici principal.php (o index.php) 

Registre d’usuari registre.php 

Pàgina principal alumne alumne.php 

Alumne consulta fitxa alumne_fitxa.php 

Assignatura d’alumne alumne_assignatura.php 

Proves contestades alumne_proves_consulta.php 

Proves per contestar alumne_proves.php 

Contesta examen alumne_contesta_prova.php 

Revisa examen contestat alumne_revisa_prova.php 

Pàgina principal administrador admin.php 

Crea assignatura admin_crea_assignatura.php 

Assignatura d’administrador admin_assignatura.php 

Matricula alumnes admin_llista_alumnes.php 

Gestió d’exàmens i preguntes admin_gestio_examens.php 

Crea pregunta admin_crea_preguntes.php 

Crea examen admin_crea_examen.php 
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 Figura 4.5.1. Diagrama de navegació de la web amb totes les 
pàgines que la formen. Les pàgines de color groc no es mostren per 
pantalla, únicament executen codi i enllacen automàticament a una 

altra. 

Hi ha una llarga llista de decisions en el disseny tecnològic que s’han pres d’una 
manera però es podrien haver fet perfectament d’una altra, aquesta és una de 
les característiques de la programació. Com que cada pàgina té moltes línies de 
codi no té sentit comentar-les totes, però aquí en comentarem les més 
interessants i direm el per què d’aquesta decisió. 

4.5.1. Index.php i requires inicials 

Quan es tecleja la direcció de qualsevol web, la primera que es llegeix és la 
pàgina index.html, o index.php en aquest cas. Com que s’havia treballat amb la 
pàgina principal.php com a primera pàgina durant el projecte i no semblava una 
bona idea crear una nova pàgina index.php que servís de títol, ja que només 
faria més llarg el procés de navegar per la web, es va decidir simplement crear 
un redireccionament a la pàgina principal.php. Canviar el nom de la pàgina 
principal.php pel de index.php tampoc semblava bona idea doncs significava 
canviar tots els enllaços a la pàgina principal que es fan a totes les altres 
pàgines. Així doncs, es va crear index.php que l’únic que conté és el següent 
codi: 
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D’aquesta manera, quan el navegador llegeix index.php per ser la primera 
pàgina, ja ens condueix automàticament a principal.php. 

Totes les pàgines que arriben a mostrar-se pel navegador comencen amb la 
mateixa línia de codi. 

 

 

 

 

 

Això el que fa és cridar a la pàgina global.php i executar-la en aquest punt del 
codi, o sigui, abans de fer res més. El que conté aquesta pàgina és únicament 
codi php i no mostrarà res al navegador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer s’inicia una sessió php, una funció que ens permetrà emmagatzemar 
variables i fer-les servir dins les diferents pàgines sempre que ho requerim, fins 
que tanquem la sessió. Per a fer servir aquestes sessions, totes les pàgines 
hauran de començar amb aquest session_start(), aquesta és la raó per la qual 
totes començaran amb aquest global.php. Després d’obrir la sessió demanem si 
ja s’ha definit quin és l’usuari que s’ha identificat i està fent servir l’eina. En el 
cas que sigui no, no existirà una variable amb la seva id, per tant li assignem el 
valor 0, que no correspondrà mai a cap usuari. 

<?php 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION['id'])) { 

 $_SESSION['id']=0; 

} 

 $dbcnx=mysql_connect("localhost", "root", ""); 

  

 mysql_select_db("esa"); 

?> 

 

<?php  require("global.php"); ?> 

 

<?php  

 header ("Location: principal.php"); 

?> 
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L’altre part de codi que conté aquest global.php és la connexió a la nostre base 
de dades. Primer ens hi connectem mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya i 
després en seleccionem la base de dades amb la que volem treballar. Això per si 
sol és inútil, ja que ara el que hem fet és simplement tenir preparada la base de 
dades que farem servir, però ja ho tenim apunt per a treballar amb ella i com 
que cada cop que demanem qualsevol cosa a la base de dades necessitarem 
seleccionar-la abans, si ho afegim en aquest global.php ens estalviem escriure-
ho a cada pàgina. 

 

A part de les pàgines principal.php i registre.php, que són les úniques a les que 
es pot accedir sense haver-se identificar, totes les altres tenen dos require més 
seguidament al global.php. El primer és diferent segons siguin pàgines 
accessibles als alumnes o als administradors. 

En el cas de les pàgines accessibles als alumnes, fem un require a private.php 
amb el codi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que fa és comprovar que s’ha iniciat sessió, perquè si és així l’usuari tindrà un 
id diferent a 0. Si el seu id és 0 vol dir que encara no s’ha identificat i no té dret 
a veure aquella pàgina, per tant se’l redireccionarà a la pàgina principal.php 

En el cas de les pàgines accessibles als administradors és semblant. Es fa servir 
el private_admin.php : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

if ($_SESSION['id']==0) { 

 header ("Location: principal.php"); 

} 

$admin_query=mysql_query("SELECT admin FROM usuari WHERE 
codi_usuari='$_SESSION[id]'") or die(mysql_error()); 

  $admin=mysql_fetch_array($admin_query); 

if ($admin["admin"]!="si") { 

 header ("Location: alumne.php"); 

} 

?> 

 

<?php 

if ($_SESSION['id']==0) { 

 header ("Location: principal.php"); 

} 

?> 
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A més a més del que fa el private.php també comprova que aquell usuari en 
concret és un administrador. Això ho aconseguim fent una consulta sql a la base 
de dades. Com que ja la tenim seleccionada al global.php només ens fa falta fer 
la consulta directament i el que fem és seleccionar l’atribut admin de la taula 
usuari en el registre on coincideixi que el codi_usuari és igual al codi de l’usuari 
que ha iniciat sessió. Si això no és així, ens redireccionarà a la pàgina 
alumne.php. 

L’últim require que fem a la majoria de pàgines és el de dades_usuari.php que 
conté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest serveix per, en el cas que l’usuari s’hagi identificat, fer una consulta a la 
base de dades per aconseguir totes les seves dades, menys la contrasenya, i 
guardar-les dins la variable $dades_usuari. Això serà útil perquè en moltes 
pàgines necessitarem dades de l’usuari i d’aquesta manera ens estalviem fer 
aquesta consulta tants cops. 

 

4.5.2. Formularis: quan i on es realitzen les operacions i com es tracten 
les validacions 

Els formularis serveixen per rebre dades introduïdes per l’usuari i poder fer 
accions amb elles. Aquestes dades es poden utilitzar en una pàgina diferent a la 
del formulari o es pot fer a la mateixa. Per a la majoria de casos, s’ha optat per 
fer les accions a la mateixa pàgina per a facilitar la validació de dades. El procés 
que s’ha seguit és el següent: 

 

 

 

 

 

 

<?php function formRegistro(){ 

 ... 

} ?> 

 

<?php 

if($_SESSION['id']!=0){ 

  $dades_query=mysql_query("SELECT * FROM usuari WHERE 
codi_usuari='$_SESSION[id]'") or die(mysql_error()); 

  $dades_usuari=mysql_fetch_array($dades_query); 

  $dades_usuari['contrasenya']=''; 

} 

?> 
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El que fem és crear una funció anomenada formRegistro() que contindrà tot el 
formulari. Llavors, sempre que cridem la funció escrivint el seu nom, tot el seu 
contingut es mostrarà per pantalla, podent mostrar el formulari quan el 
necessitem.  

Abans de res, s’ha d’esbrinar si el formulari ja s’ha enviat. 

 

 

 

 

 

 

 

Escollim, per a saber si s’ha enviat, el camp del nom. Si aquest està buit vol dir 
que el formulari no està enviat correctament, per tant el mostrem per pantalla 
perquè l’usuari l’ompli. Si el camp del nom està enviat, procedim a inserir les 
dades del formulari dins variables, com per exemple: 

 

 

 

 

 

 

El $_POST és la manera de recuperar les dades que l’usuari introdueix al 
formulari, però per treballar millor a la base de dades i a les validacions, les 
inserim en altres variables. Com es pot veure, fem servir la funció md5() per 
codificar la contrasenya, així aconseguim que aquesta sigui confidencial. 

Ara és el moment de fer les validacions. Cada formulari té les seves validacions, i 
aquest en concret en té moltes. Mostrarem la validació de la contrasenya com a 
exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$nom = $_POST["nom"]; 

$contrasenya = md5($_POST["contrasenya"]); 

 

if (isset($_POST["nom"])) { 

 ... 

}else{ 

 formRegistro(); 

} 
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Primer comprovem que la contrasenya que l’usuari ha introduït tingui 4 caràcters 
com a mínim. Això és per seguretat, doncs permetre una contrasenya d’un sol 
caràcter és molt poc segur. Si aquesta condició no es compleix, un missatge 
informa a l’usuari del problema i després cridem la funció formRegistro() per a 
que es torni a omplir el formulari. Si es compleix, directament passem a la 
següent validació, on comprovem que les dues contrasenyes introduïdes són 
idèntiques. D’aquesta manera ens assegurem que l’usuari no ha comès un error 
escrivint la contrasenya. Un altre cop, si no es compleix la condició, un missatge 
informa de l’error i es torna a mostrar el formulari per a omplir-lo de nou. Si és 
correcte, seguim amb el codi. 

Finalment inserim les dades a la base de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que fem és inserir dins la taula usuari i en tots els atributs esmentats entre 
parèntesis, totes les variables respectives. Si el procés ha tingut èxit, es mostra 
un missatge per informar que l’usuari s’ha registrat correctament. 

 

4.5.3. Formularis de contestar i revisar exàmens 

Per a les contestar els exàmens es fa servir un mètode diferent a l’anterior. Aquí 
la informació es processa en una altra pàgina en comptes de en la mateixa. 

if(strlen ($_POST["contrasenya"]) < 4){ 

    echo "La contrasenya ha de tenir almenys 4 
caràcters."; 

    formRegistro(); 

   }else{    

  // ¿Coinciden las contraseñas? 

  if($contrasenya!=$contrasenya2) { 

   echo "Les contrasenyes no coincideixen"; 

   formRegistro(); 

  }else{ 

   ... 

$query = 'INSERT INTO usuari (nom, contrasenya, email, data_naixement, 
cognom1, cognom2, sexe) VALUES 

(\''.$nom.'\',\''.$contrasenya.'\',\''.$email.'\',\''.$data_naixement.'\',\''.$cogno
m1.'\',\''.$cognom2.'\',\''.$sexe.'\')'; 

    mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

    echo 'Usuari '.$nom.' registrat correctament.<br />'; 
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Quan definim el formulari, el que fem a action és escriure la direcció de la pàgina 
on enviarem la informació, i a més de la informació del formulari, li afegirem el 
codi de l’examen que s’estava responent. 

A la pàgina de revisar examen també fem servir un formulari per a mostrar el 
que havia respost l’alumne i la resposta correcta, però en aquest cas volem 
evitar que es modifiquin les dades, per tant afegim la paraula DISABLED dins el 
codi de l’input en concret. Per a mostrar el valor que l’usuari havia respost, fem 
una consulta a la base de dades per recuperar la informació, a la taula 
contesta_pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Un cop tenim la informació, comparem marquem la opció de les respostes que 
coincideix amb la resposta que l’alumne va contestar. Per a indicar les respostes 
correctes es fa el mateix però fent la consulta SQL a la taula preguntes on tenim 
la informació sobre la resposta correcta. 

 

4.5.4. Llistes 

Per a les llistes on es mostren les assignatures on l’alumne està matriculat, els 
esdeveniments pròxims, els exàmens per contestar, etc. es fa servir una 
estructura pràcticament idèntica en tots ells. Només canvia les condicions del 
SELECT quan busquem certes dades a la base de dades. Com a exemple 
mostrarem la llista de les proves disponibles per contestar, que es mostra a la 
pàgina alumne_proves.php. 

 

 

 

 

 

 

$strSQL = "SELECT * FROM contesta_pregunta 

WHERE codi_pregunta=$codi_pregunta AND codi_examen=$codi_examen AND 
codi_usuari=$usuari "; 

 

<form name="form1" id="form1" method="post" action="<?php echo 
"alumne_envia_prova.php?id_examen=".$codi_examen; ?>"> 

 ... 

</form> 
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Primer guardem en una variable la data actual. Després consultem a la base de 
dades per tota la informació de la taula examens, en els registres on es compleixi 
tot el que s’especifica dins el WHERE. Que la data de finalització de l’examen 
sigui posterior a la data actual, que la data d’inici de l’examen sigui anterior a la 
data actual i finalment que l’examen formi part de l’assignatura a la que hem 
accedit. Finalment demanem que s’ordenin els resultats segons la data límit per 
a contestar els exàmens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després, dins la taula, creem el següent while per a que ens faci aquestes 
accions per a tots els registres que haguem obtingut a l’anterior consulta sql. 
Així, per a cada registre ens crea una nova línia a la taula amb tres columnes 
diferents: el títol de l’examen, la data d’inici i la data de fi del període per a 
contestar-lo. 

 

4.5.5. Autocorrecció d’exàmens 

La correcció d’exàmens es fa a la pàgina alumne_envia_prova.php, que apart de 
fer l’autocorrecció també s’encarrega d’inserir les corresponents dades a la base 
de dades. Es comença comprovant que el formulari hagi estat enviat clicant el 
botó Envia respostes de la pàgina alumne_contesta_prova.php. 

 

 

 

<?php 

$data_actual=date("Y/m/d"); 

$strSQL = "SELECT * FROM examens 

WHERE data_fi>'$data_actual' AND data_inici<'$data_actual' AND 
codi_assignatura=$codi_assignatura ORDER BY data_fi"; 

$objRS_query=mysql_query($strSQL) or die(mysql_error()); ?> 

 

<?php  while($objRS=mysql_fetch_array($objRS_query)) { ?> 

<tr> 

<td width="181"><?php echo $objRS["titol"]; ?></td> 

<td width="181"><?php echo $objRS["data_inici"]; ?></td> 

<td width="151"><?php echo $objRS["data_fi"]; ?></td> 

</tr> 

<?php } ?> 
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Abans de seguir, hem de comprovar si la pregunta és de tipus test. 

 

 

 

 

 

 

Mitjançant l’anterior IF, si la pregunta que estem processant té una resposta en 
forma de botó d’opció voldrà dir que la pregunta era de tipus test. En aquest cas 
es faran unes accions diferents a si és tipus redacció. 

Un cop la comprovació que s’ha enviat el formulari és correcte, comencem 
definint aquestes variables que utilitzarem més endavant. Per a definir la 
variable $n_preg farem una consulta a la base de dades per saber quantes 
preguntes formen el total de l’examen. La variable $n ens serveix per saber el 
número de la pregunta que estem processant en aquell moment. Un cop s’hagin 
fet totes les operacions, la variable incrementa en 1 i es torna a iniciar el procés 
fins arribar al número de preguntes totals de l’examen. 

De la següent manera obtenim dues variables importants, el codi de la pregunta 
que s’està responent en aquell moment i el codi de la resposta correcta a aquella 
pregunta, i deixem la consulta feta per a quan necessitem aquella informació: 

 

 

 

 

 

 

if (isset($_POST["Envia"])) { 

 $nota_e=0; 

 $nota_max=0; 

 $n=1; 

$nombre_preg = mysql_query("SELECT codi_pregunta FROM 
examen_preguntes WHERE codi_examen=$codi_examen "); 

 $n_preg = mysql_num_rows($nombre_preg); 

 while ($n<=$n_preg){ 

  ... 

 $n++; 

} 

if(isset($_POST['resposta'][$n])){ 

 ... 

} 
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Després indiquem el valor que tindrà aquella pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que fem és comparar si el codi de la resposta que ha donat l’alumne concorda 
amb el codi de la resposta correcta extret de la base de dades. Si és així, la 
variable $nota_p, que guardarà la nota d’aquella pregunta, tindrà el valor que se 
li assigna a aquella pregunta en el cas de ser contestada correctament. Si es 
falla, se li assignarà la penalització d’aquella pregunta. 

Un cop tenim totes les dades, les inserim a la base de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

$consulta_examen_preguntes_query=mysql_query("SELECT codi_pregunta, 
valoracio, penalitzacio FROM examen_preguntes WHERE numero_pregunta=$n 
AND codi_examen=$codi_examen ") or die(mysql_error()); 

$consulta_examen_preguntes=mysql_fetch_array($consulta_examen_pregunt
es_query); 

$codi_pregunta=$consulta_examen_preguntes['codi_pregunta']; 

 

$consulta_preguntes_query = mysql_query("SELECT codi_resposta_correcte 
FROM preguntes WHERE codi_pregunta=$codi_pregunta ") or 
die(mysql_error()); 

$consulta_preguntes=mysql_fetch_array($consulta_preguntes_query); 

$resposta_correcte = $consulta_preguntes['codi_resposta_correcte']; 

 

$query = 'INSERT INTO contesta_pregunta (codi_usuari, codi_examen, 
codi_pregunta, codi_resposta, nota_p, data_contesta) 

    VALUES 
(\''.$codi_usuari.'\',\''.$codi_examen.'\',\''.$codi_pregunta.'\',\''.$codi_resposta
.'\',\''.$nota_p.'\',\''.$data_contesta.'\')'; 

    mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

 

$data_contesta = date("Y/m/d"); 

  if ($resposta_correcte == $codi_resposta) { 

   $nota_p = $consulta_examen_preguntes['valoracio']; 

  }else{ 

   $nota_p = $consulta_examen_preguntes['penalitzacio']; 

  } 
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En aquest punt ja hem omplert les dades sobre la resposta a una pregunta 
concreta, però per a saber la informació del total de l’examen afegirem dues 
variables més: 

 

 

 

 

 

La variable $nota_e conté la nota total que l’alumne treu a l’examen. Per a 
calcular-la, anirem sumant a aquesta variable la puntuació que l’alumne ha tret a 
cada pregunta. Per a saber quina serà la nota màxima de l’examen farem el 
mateix amb la variable $nota_max però en comptes de sumar-hi la nota que ha 
tret l’alumne, hi sumem la nota en el cas de respondre la pregunta correctament. 

Quan comprovàvem si la resposta era de tipus test feiem servir un IF. Si aquest 
IF no es compleix, creem un nou IF per a saber si la pregunta és de tipus 
redacció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no es compleix cap dels IF anteriors, vol dir que la resposta és de tipus test 
però no ha estat contestada. En aquest cas es fa exactament el mateix que si és 
de tipus test i ha estat contestada però a la puntuació d’aquella pregunta se li 
assigna 0. 

Finalment inserim les dades sobre l’examen complert a la base de dades. 

 

 

 

if(isset($_POST['resposta_redac'][$n])){ 

 ... 

} 

 

En aquest cas l’únic que fem és guardar la resposta directament, sense 
valoracions o penalitzacions de pregunta. 

 

$query = 'INSERT INTO contesta_pregunta (codi_usuari, codi_examen, 
codi_pregunta, contesta_redac, data_contesta) 

    VALUES 
(\''.$codi_usuari.'\',\''.$codi_examen.'\',\''.$codi_pregunta.'\',\''.$resposta.'\',\''
.$data_contesta.'\')'; 

    mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

 

$nota_e = $nota_e + $nota_p; 

$nota_max = $nota_max + $consulta_examen_preguntes['valoracio']; 
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4.5.6. Edició d’exàmens 

Per crear un examen primer el creem indicant únicament el seu títol, o sigui que 
a la taula examens, els atributs data_inici i data_fi estaran provisionalment en 
blanc. Després el podem trobar a la pàgina admin_gestiona_examens.php, dins 
l’assignatura corresponent. Si accedim a l’examen en concret el podrem editar a 
la pàgina admin_edita_examen.php.  

S’ha optat per separar la informació de l’examen en dues parts. A la taula 
examens hi ha la informació general de l’examen; el seu codi, el codi de 
l’assignatura, el títol de l’examen i les dates de creació i d’inici i fi per contestar-
lo. Per altre banda, a la taula examen_preguntes hi ha la relació de les preguntes 
que conté cada examen. Aquí hi ha el codi de l’examen, el codi de la pregunta 
que en forma part, el número de pregunta, que servirà per saber l’ordre de la 
pregunta dins l’examen, i la valoració i penalització de la pregunta, que si no es 
modifica tenen un valor per defecte de 1 i 0 respectivament. 

El primer cop que entrem, no hi haurà cap pregunta dins l’examen, però veurem 
les preguntes creades a la base de dades, agrupades per diferents temes. 
Seleccionant les preguntes que vulguem i apretant el botó Afegeix afegirem 
aquelles preguntes dins l’examen. 

Abans, comprovem que la pregunta no formi part ja de l’examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$query = 'INSERT INTO nota_examen (codi_usuari, codi_examen, nota, 
nota_max) 

    VALUES 
(\''.$codi_usuari.'\',\''.$codi_examen.'\',\''.$nota_e.'\',\''.$nota_max.'\')'; 

    mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
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Si està repetida, no es farà res més i es mostrarà un missatge informatiu. Si, en 
canvi, no consta a l’examen, l’afegirem. Aquest procés es repeteix per totes les 
preguntes que haguem seleccionat per afegir. 

Un cop ja tenim preguntes a l’examen, les mostrem amb la següent consulta sql: 

 

 

 

 

 

 

El que es fa és seleccionar la informació de les preguntes, des de la taula 
preguntes, el codi de les quals es trobi a la taula examen_preguntes en un 
registre on el codi de l’examen sigui el de l’examen que estem editant. És a dir, 
seleccionem les preguntes que formen part del nostre examen. 

Ara podem modificar l’ordre de les preguntes mitjançant els icones de les dues 
fletxes. El resultat de clicar la fletxa amunt de la pregunta 6 serà que aquesta 
passarà a ser la pregunta 5 i la 6 serà la 5, però el que es fa al codi és el 
següent: 

 

 

 

 

$checkid = mysql_query("SELECT codi_pregunta FROM examen_preguntes 
WHERE codi_examen='$codi_examen' AND codi_pregunta='$codi_preg'"); 
  

$repetit = mysql_num_rows($checkid); 

if ($repetit>0) { 

    echo "La pregunta ".$codi_preg." ja consta en 
l'examen. <br/>";  

   }else{ 

 $query = 'INSERT INTO examen_preguntes (codi_pregunta, 
codi_examen, numero_pregunta) 

    VALUES 
(\''.$codi_preg.'\',\''.$codi_examen.'\',\''.$npreguntes.'\')'; 

    mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

   echo "La pregunta ".$codi_preg." s'ha afegit a l'examen 
correctament. <br/>"; 

$strSQL = "SELECT * FROM preguntes P, examen_preguntes E 

WHERE E.codi_examen=$codi_examen AND P.codi_pregunta=E.codi_pregunta 
ORDER BY E.numero_pregunta"; 
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Amb el GET donem la informació del número de la pregunta al qual pertany 
l’icona amunt que hem clicat. Seguidament ens guardem dues variables, una 
amb aquest número que ens dona el GET i una altra amb el mateix valor restant-
li 1. Després accedim a la taula examen_preguntes i al registre on el codi de 
l’examen i el numero de la pregunta coincideixin amb la nostra informació, li 
canviem el número de pregunta provisionalment a 0, nombre que no tindrà cap 
altra pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràcies al que hem fet abans, ara podem seleccionar la pregunta amb el número 
d’ordre immediatament inferior i sumar-li 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment tornem a seleccionar la primera pregunta, a la que havíem donat un 
numero_pregunta de 0, i li donem el valor antic de l’anterior pregunta. D’aquesta 
manera haurem aconseguit intercanviar el número de pregunta de les dues. 

 

if (isset($_GET["up_num_preg"])) { 

     $i=$_GET["up_num_preg"]; 

     $n=$i-1; 

     $sql="UPDATE examen_preguntes SET 

     numero_pregunta='0' 

     WHERE codi_examen='$codi_examen' AND 
numero_pregunta='$i'    ";     

     mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

 

$sql="UPDATE examen_preguntes SET 

     numero_pregunta='$n' 

     WHERE codi_examen='$codi_examen' AND 
numero_pregunta='0'    ";     

     mysql_query($sql) or die(mysql_error());  

 

$sql="UPDATE examen_preguntes SET 

     numero_pregunta=(numero_pregunta+1) 

     WHERE codi_examen='$codi_examen' AND 
numero_pregunta='$n'    ";     

     mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
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4.5.7. Creació de preguntes 

Les preguntes es creen a la pàgina admin_crea_preguntes.php mitjançant un 
formulari del mateix tipus que el que serveix per a registrar un nou usuari, vist a 
la pàgina registre.php. El formulari s’envia i es processa a la mateixa pàgina, 
facilitant les validacions en el cas que hi hagi algun camp que no compleix amb 
les característiques necessàries. Abans d’enviar el formulari, però, hem de saber 
si la pregunta serà de tipus test o de tipus redacció, perquè si és del primer 
tipus, tindrà diferents respostes, en canvi si és del segon tipus, la resposta 
l’escriurà l’alumne. Per a triar entre els dos tipus s’ha optat per un select, una 
llista, amb les dues possibles opcions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure, aquest select és diferent als altres perquè hi hem afegit el 
valor onChange, que el que fa és l’acció submit, és a dir enviar el formulari, tan 
bon punt es seleccioni qualsevol de les opcions de la llista, sense necessitat de 
clicar cap botó. D’aquesta manera, el valor per defecte serà el de tipus test, ja 
que seran les preguntes més utilitzades a l’eina, però seleccionant el valor 
redacció de la llista, la pàgina s’actualitzarà automàticament amb el format de 
pregunta de tipus redacció. 

Un cop ja s’ha enviat el formulari degudament omplert i ha passat totes les 
validacions, inserim la informació de caràcter general sobre la pregunta, o sigui 
aquelles que tindran tant les preguntes de tipus test com les de redacció: 
enunciat, tema de la pregunta i descripció de la pregunta. Si la pregunta és de 
tipus redacció, aquí s’acaba la creació de la pregunta, però si és de tipus test 
hem de guardar les respostes a la base de dades. 

 

 

 

 

 

if (isset($_POST['tipus'])){ 

 $tipus=$_POST['tipus']; 

}else{  

    $tipus='test';  

}  

<select name="tipus" id="tipus" onChange="submit();"> 

  <option value="redac"<?php if ($tipus=='redac'){ 
?>selected="selected" <?php } ?>>Redacció</option> 

        <option value="test"<?php if ($tipus=='test'){ ?>selected="selected" 
<?php } ?>>Test</option>          

    </select>   
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Fem la comprovació i abans de res recuperem el valor del codi de la pregunta 
que acabem de crear, per saber a quina pregunta faran referència les respostes 
que guardem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llavors, com es veu al codi, creem un bucle per anar guardant a la base de 
dades totes les respostes que tinguem, siguin 2, 3 o 4. 

En aquest punt encara no hem guardat quina és la resposta correcta. Per fer-ho 
fem el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

A la variable $resp_c hi tenim el codi de la resposta que correspon a la correcta. 
És a dir, si havíem marcat la segona resposta com a correcta, $resp_c serà el 
número 1, ja que els codis de resposta van de 0 a 3. Llavors el codi sql el que fa 

if ($tipus=='test') { 

     $query=mysql_query("SELECT codi_pregunta 
FROM preguntes WHERE enunciat='$enunciat'") or die(mysql_error()); 

     $fetch_query=mysql_fetch_array($query); 

    
 $codi_pregunta=$fetch_query['codi_pregunta']; 

 

$sql="UPDATE respostes SET 

correcte='si' 

WHERE codi_resposta='$resp_c' AND codi_pregunta='$codi_pregunta'    "; 

mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

 

 

$n=0; 

while ($n<$n_resp) { 

 $query = 'INSERT INTO respostes (codi_pregunta, codi_resposta, 
enunciat_resposta) 

 VALUES (\''.$codi_pregunta.'\',\''.$n.'\',\''.$enunciat_resposta[$n].'\')'; 

 mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

 echo 'Resposta registrada correctament.<br />'; 

 $n++; 

} 
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és agafar el registre de la taula respostes on coincideixi que fa referència a la 
pregunta en qüestió i a més a més el seu codi és el correcta. Llavors a aquella 
resposta li canvia el valor de l’atribut correcte pel de si, ja que el valor 
predeterminat és no. Però encara ens falta donar el codi de la resposta correcta 
al registre de la pregunta en qüestió a la taula preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer seleccionem el codi de la resposta correcta, cosa que podem fer perquè 
just abans hem actualitzat la base de dades indicant quina resposta és correcta, i 
un cop tenim el codi, simplement l’inserim a la taula preguntes dins el registre de 
la pregunta que estem creant. 

 

$query=mysql_query("SELECT codi_resposta FROM respostes WHERE 
codi_pregunta='$codi_pregunta' AND correcte='si'") or die(mysql_error()); 

$fetch_query=mysql_fetch_array($query); 

$codi_resposta_c=$fetch_query['codi_resposta']; 

     

$sql="UPDATE preguntes SET 

codi_resposta_correcte='$codi_resposta_c' 

WHERE codi_pregunta='$codi_pregunta'    ";     

mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
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CAPÍTOL 5:        

ESTUDI SOBRE 

RESULTATS 

OBTINGUTS 

5.1. Test d’usabilitat de la web 
Com sabem si l’aplicació funcionarà? Fent proves un mateix et pots adonar de 
funcionalitats que es volien incorporar i no funcionen degut a un error al codi. 
Però com saps realment quines funcions són indispensables, quines són 
innecessàries o fins i tot quines són molestes? L’única manera de saber-ho és un 
cop la pàgina està en funcionament, veure’n la resposta dels seus usuaris. Tot i 
això, ens podem avançar i demanar a usuaris potencials que provin la web i ens 
donin el feedback en forma d’enquesta del que opinen. 

 

5.1.1. Participants 

Per a l’enquesta, s’ha buscat usuaris potencials de l’eina de diferents àmbits; tots 
ells són estudiants però de carreres molt diferents, ja que la web podria ser 
utilitzada per a qualsevol tipus d’ensenyament. 

 

Laura – Estudiant de Filologia Clàssica de 20 anys 

Jordi – Estudiant d’Història de 21 anys 

Marc – Estudiant de Publicitat de 24 anys 

Aleix – Estudiant de Disseny gràfic de 22 anys 
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5.1.2. Procediment 

S’ha seguit el mateix procediment per a cada un d’ells. Primer se’ls ha deixat 
provar l’eina en la seva modalitat d’alumne, podent accedir als continguts que un 
alumne normal pot veure de les assignatures a les que està matriculat. Se’ls ha 
deixat navegar lliurement per la web, amb l’objectiu que completessin un 
examen i posteriorment en revisessin el resultat. Un cop acabada aquesta part, 
se’ls ha deixat accedir a la modalitat d’administrador, on podien accedir a les 
pàgines de gestió com si fossin el professor d’una assignatura. De nou se’ls ha 
deixat navegar lliurement, aquest cop amb l’objectiu de crear almenys dues 
preguntes, crear un examen i revisar els resultats d’algun altre examen creat, ja 
contestat per algun altre alumne. 

Al final se’ls ha demanat que donessin la seva opinió en una enquesta. Per fer 
l’enquesta s’ha utilitzat la mateixa web, amb una assignatura especial reservada 
per a tal, on s’ha creat una prova amb respostes tipus redacció per a que els 
enquestats poguessin donar la seva opinió i en poguéssim veure el que han 
respost en qualsevol moment. 

 

5.1.3. Enquesta 

L’enquesta està formada per 4 preguntes. En les 3 primeres es demana sobre 
aspectes concrets de la pàgina, i en la última es demana si utilitzarien l’eina en el 
cas que els fos possible. L’enquesta exacte és la que es mostra a la figura x. 
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Figura 5.1.3.1. Enquesta 

 

5.1.4. Respostes 

Navegació: 

Laura: La navegació és sencilla. He pogut fer el que se m'ha demanat sense 
gaires complicacions, podent accedir directament a les pàgines on volia anar 
sense perdre'm. 

Jordi: Correcta. La barra de menús superior és més útil que el menú de 
l'esquerra per a navegar per la web. Per anar a qualsevol contingut pots tornar 
enrere mitjançant la barra i des d'allà anar al contingut desitjat, en canvi el 
menú varia depenent d'on en trobis i, almenys havent utilitzat poc la web, no 
m'acaba d'ajudar. 

Marc: Com que tampoc hi ha molts continguts, crec que és prou clara. El punt 
més negatiu el veig quan navegues com a administrador, a la pàgina per 
gestionar els exàmens pot ser una mica liós el fet que estant dins d'una 
assignatura en concret puguis gestionar els d'una altra assignatura, i pots estar 
editant un examen de l'assignatura 2 mentre ets dins l'assignatura 1. No m'ha 
acabat d'agradar això. 

Aleix: És una navegació típica, amb un menú principal que ens enllaça a les 
pàgines més importants, mentre la barra sota el banner actua com a "bruixola" 
per indicar-te on ets en aquell moment. Es podria millorar una mica el menú 
principal amb algun submenú però trobo que tampoc seria indispensable. 
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Funcionalitats: 

Laura: Les funcions de fer i revisar exàmens estan bé, però he trobat a faltar 
alguna cosa a fer el primer cop que m'he registrat i abans que em matriculessin 
a cap assignatura, que no podia fer absolutament res. 

 

Jordi: Crec que les que hi ha són correctes, però n'he trobat a faltar algunes que 
suposo es podrien afegir amb més temps, com per exemple una pàgina on el 
professor pugui veure totes les notes dels exàmens realitzats per un alumne 
concret, o algun tipus de fòrum on es puguin fer comentaris. 

 

Marc: Les funcionalitats dels alumnes són suficients, ja que es pot contestar els 
exàmens i mirar-ne els resultats, que és pel que està pensada la pàgina. 
Novament és com a administrador on veig alguns errors, com per exemple que 
dins d'un examen no puguis eliminar més d'una pregunta a la vegada. Això fa el 
procés d'eliminar un examen amb preguntes molt pesat. 

 

Aleix: Les funcions com alumne estan més ben acabades, potser pel fet que n'hi 
hagi bastantes menys que com a administrador. Són les suficients perquè la web 
sigui útil, tot i que es podrien afegir millores com algun tipus de comunicació 
entre la gent, com un fòrum. A la part d'administrador hi ha algun error de 
disseny com el fet que no es pugui eliminar més d'una pregunta a la vegada, 
cosa que fa el procés bastant lent. Per contra, el procés de crear exàmens, que 
els alumnes els contestin i revisar les notes funciona correctament. 

 

Disseny: 

Laura: Es nota que no se li ha donat molta importància però crec que compleix. 
Almenys no resulta un disseny molest i es veu tot amb claredat. 

 

Jordi: La trobo correcta i suficientment bona pel que vol oferir. Crec que no és 
una part important. Sí que se li ha de donar certa importància, però abans que la 
part estètica hi ha moltes coses més importants. 

 

Marc: Els missatges de confirmació d'accions, com per exemple quan es crea una 
pregunta o quan es modifica un examen, crec que són massa cutres, semblen 
provisionals. També canviaria alguns colors de fons, com el color de fons dels 
enunciats de les preguntes. 

 

Aleix: La web segueix una estructura molt estàndard pel que fa al disseny, de 
forma que es nota que és un dels aspectes que s'ha deixat més de banda. El 
banner que encapçala la web és un dels pocs llocs on es nota que s'ha intentat 
treballar amb el disseny. El problema és que el banner no s'adapta amb la resta 
de la web, tan pel que fa a colors com també als elements tipogràfics. És en els 
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colors on el disseny de la web falla més, ja que el blau fosc/elèctric del banner 
no combina amb el blau clar del background de la web, ni tampoc ho fan els 
grisos dels dos elements. És possible que si observéssim el banner i el 
background per separat els dos elements tinguéssin sentit, però no com a 
conjunt. La utilització del color taronja en alguns apartats millora l'aspecte 
general de la web. Pel que fa a la resta d'elements del background, es nota que 
no s'ha treballat en els CSS, si ve es pot observar la utilització de cursives i 
negretes per tal de remarcar o diferenciar els elements tipogràfics. 

 

Utilitzaries l’eina? 

Laura: En el meu cas concret no ho crec, perquè per la carrera que estudio, els 
exàmens de tipus test són poc útils, i tot i que aquí es poden contestar exàmens 
amb respostes redactades, aquestes no es corregeixen automàticament. Per a 
gent que estudia carreres més orientades a les ciències, sí que la veig molt útil. 

 

Jordi: Per a poder fer exàmens online encara li veig moltes mancances, sobretot 
en el tema de la seguretat, però per a practicar podria ser una molt bona ajuda. 
Fins i tot crec que seria divertit que els alumnes poguessin veure el resultat 
d'una mateixa prova contestada per altres companys seus i que això servís com 
a motivació per veure qui és capaç de treure una nota més alta, i d'aquesta 
manera practicar temari de l'assignatura d'una manera més divertida. 

 

Marc: No sé fins a quin punt seria útil aplicat al que estudio jo en concret, però la 
veig una molt bona opció en segons quins estudis, com per exemple enginyeries, 
on els exàmens de tipus test són molt útils, o fins i tot per autoescoles o altres 
centres que no siguin universitats seria una eina molt útil. 

 

Aleix: Estic segur que faria servir una web com aquesta si estigués al meu abast. 
El fet que puguis practicar la matèria d'un examen de forma ràpida i simple crec 
que és perfecte per qualsevol tipus d'estudis, ja que ràpidament saps fins a quin 
punt portes bé l'examen i no perds gens de temps en comprovar-ho. 

 

5.1.5. Conclusions 

Navegació 

En l’apartat de navegació no s’han trobat grans errors o complicacions i tots els 
enquestats coincideixen en que aquesta part és prou bona. En destaquen l’ús de 
la barra d’estat i per contra en critiquen la disposició del menú de l’esquerra. Tot 
i això, aquesta crítica podria ser perquè l’usuari ha fet servir durant molt poc 
temps l’eina, però en qualsevol cas és un punt negatiu que qualsevol part de la 
navegació de la web necessiti de massa temps d’adaptació per part de l’usuari.  

També s’ha criticat que estant dins una assignatura en concret, es puguin editar 
exàmens d’altres assignatures, arribant a crear confusió. Estic d’acord amb 
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aquest punt perquè en algun moment jo mateix m’he confós pensant que estava 
dins una altra assignatura perquè estava modificant un examen d’aquell tema. 

Funcionalitats 

En l’apartat de funcionalitats, tots coincideixen en que la part principal, creació i 
resolució d’exàmens per part dels alumnes, està ben implementada i es pot fer 
tot el necessari. No obstant, tots els usuaris troben a faltar més funcionalitats; 
algunes que estarien en el següent nivell a les ja implementades en quant a 
importància, com per exemple que per eliminar preguntes d’un examen s’hagi de 
fer una a una o que no es pugui veure els resultats de totes les proves 
contestades per un alumne des de la pàgina del professor.  

En Jordi fins i tot comentava a l’última pregunta però relacionat amb aquest 
tema, una variant, i és que els alumnes poguessin veure els resultats d’aquella 
prova pels altres alumnes, cosa que el professor ja pot fer però no els alumnes, i 
d’aquesta manera fomentar la competitivitat entre ells. 

D’altres possibles millores serien considerades més secundàries, però és 
rellevant que els enquestats s’hagin recordat d’elles: un fòrum o la possibilitat 
d’accedir a algun contingut encara que no estiguis matriculat a cap assignatura. 

Disseny 

Pel que fa al disseny, el més crític és l’Aleix, estudiant de Disseny Gràfic, que 
precisament es dedica al disseny de pàgines webs entre altres coses. Els errors 
que exposa són totalment certs, però també és cert que en moltes ocasions, hi 
ha una persona treballant únicament i exclusivament en el disseny d’una pàgina 
web, deixant la part dels continguts a altres programadors. El fet que no sigui 
possible fer això en aquest projecte i també la limitació de temps, que impedeix 
endinsar-nos una mica més en aquest tema, fa que com tots ells diuen sigui una 
part poc treballada. Efectivament s’ha centrat esforços en millorar les 
funcionalitats per sobre del disseny, però també és cert que els altres usuaris 
que no entenen tant sobre disseny i serien simples usuaris potencials, tot i 
veure-li també algunes faltes, no el troben excessivament poc treballat ni els 
resulta molest. 

Utilitzaries l’eina? 

Tots ells estan d’acord en que la idea és bona. Només creuen que no la farien 
servir en el cas d’estudiar assignatures com filologies, on potser no seria massa 
útil la realització d’exàmens de tipus test, però coincideixen a senyalar que en el 
cas d’estudiar qualsevol assignatura on es pogués aplicar bé aquesta fórmula 
d’exàmens farien servir la web per a practicar. En Jordi especificava que estaria 
bé poder comparar els teus resultats amb els dels altres companys per tenir una 
motivació extra i l’Aleix en destacava la seva rapidesa de correcció. 
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5.2. Possibles ampliacions 
A continuació es mostra una llista amb alguns dels possibles punts a millorar i/o 
ampliar de l’eina. Després es pot trobar una descripció més extensa sobre el 
problema i alguna possibilitat sobre com implementar-ho. 

• Revisió de la navegació de la pàgina admin_gestio_examens.php. 

• Revisió del procés d’eliminar preguntes de dins d’un examen. 

• Modificació del format dels missatges de confirmació 

• Ampliació de les consultes de les notes dels alumnes per a poder 
visualitzar també les notes dels altres. 

• Seguretat 

• Exportació i importació de preguntes 

• Creació d’exàmens a l’atzar 

• Traducció de la pàgina a altres idiomes 

• Millora del disseny gràfic 

5.2.1. Millora de funcionalitats ja existents 

Un punt criticat era que un administrador, estant en una assignatura en 
qualsevol, pogués editar exàmens d’altres assignatures. Aquest punt de gestió 
d’exàmens es podria millorar cenyint-se a poder editar només els exàmens de 
l’assignatura a la que has entrat. Això pot semblar contradictori, doncs el que 
estem fent és limitar funcionalitats que ja tenim implementades, però en realitat 
estem fent més senzilla i clara la navegació. A més a més, aquesta modificació 
tampoc limitaria tant a l’usuari, doncs des d’aquesta mateixa pàgina es pot 
accedir a qualsevol altra assignatura mitjançant el menú de l’esquerra.  

Una altra opció seria que quan es visualitzen els exàmens d’una assignatura 
diferent a la que havíem entrat en un principi, la pàgina ens redireccioni 
automàticament a la pàgina de gestió d’exàmens d’aquella assignatura. 

 



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 100 - 

 

Figura 5.2.1.1. Pàgina de gestió d’exàmens on veiem exàmens d’una 
assignatura (Fonaments d’informàtica) diferent l’assignatura on hem 

entrat inicialment (Ciències socials) 

  

Un altre punt criticat en el test d’usabilitat ha estat el fet de no poder eliminar 
més d’una pregunta de dins d’un examen alhora. Crec que no només aquest fet 
sinó d’altres a l’hora de gestionar preguntes i exàmens podrien ser modificats. 
Un exemple és el que acabem de nomenar, però d’altres podrien ser que per 
eliminar un examen, abans hem d’entrar dins l’examen i eliminar-ne totes les 
preguntes que en formen part. Es podria automatitzar que si l’usuari vol eliminar 
aquell examen, les preguntes s’eliminessin automàticament. Això seria fàcil de 
fer i simplement s’hauria d’afegir un petit tros de codi i que abans d’eliminar 
l’examen, comprovés si hi ha preguntes que en formen part i les eliminés si fos 
així. 

Encara en aquest mateix apartat, es podria incloure un botó de “check all” i un 
de “uncheck all” que servissin per marcar totes les preguntes o tots els exàmens 
que es mostrin en pantalla per poder fer accions a gran escala i no haver d’anar-
los seleccionant un a un, perquè si es tracta d’afegir preguntes en un examen sí 
que es fa una a una amb les que interessin, però si per exemple es volen 
eliminar totes, o es vol desmatricular a tots els alumnes d’una assignatura, 
d’aquesta manera es seleccionarien tots i només s’hauria d’enviar el formulari. 
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Figura 5.2.1.2. Pàgina d’edició d’exàmens. Actualment, per eliminar 
totes les preguntes d’un examen s’ha de clicar l’icona de la creu, però 

aquest procés s’ha de fer d’un en un. 

Un altre dels punts importants a revisar, i que també se’n feien ressò a 
l’enquesta del test d’usabilitat, és el dels missatges de confirmació que apareixen 
quan s’introdueixen correctament dades a la base de dades, siguin preguntes o 
exàmens, o quan hi ha algun error. La funció dels missatges, que és purament 
informativa, ja es compleix, però es podria modificar una mica la font i la zona 
de la pàgina on apareixen per a que resultessin més agradables. 
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Figura 5.2.1.3. Exemple del missatge de confirmació de pregunta 
afegida correctament i de pregunta no afegida perquè ja existia dins 

l’examen 

5.2.2. Possibles ampliacions de funcionalitats 

Un cop modificats els petits detalls millorables es podria començar a afegir coses 
noves. 

Un dels enquestats comentava que podria ser divertit que tots els alumnes 
poguessin veure els resultats dels altres alumnes en les seves proves per a 
fomentar la competitivitat i d’aquesta manera trobar una nova motivació per a 
que fessin ús de l’eina. Això de fet ja es pot fer, però el professor és l’únic que té 
accés a aquesta pàgina. Es tractaria de fer una pàgina exactament igual per a 
que hi poguessin accedir els alumnes. 
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Figura 5.2.2.1. Des de la pàgina 
admin_consulta_examen_alumnes.php l’adminstrador pot veure els 
resultats d’una prova específica de tothom qui l’hagi contestada 

 

Un cop revisats els apartats més significatius dels punts febles que havíem trobat 
a la web després del test d’usabilitat ens podem fixar en els requisits funcionals 
sense prioritat principal. 

Com s’ha comentat a les conclusions del projecte, el fet de tenir poc temps per a 
enllestir tot el tema de la seguretat fa que l’eina no sigui útil per a fer exàmens 
online que puguin tenir pes sobre la nota de l’assignatura, per tant un punt a 
millorar és el de la seguretat. Punts concrets com per exemple que un alumne 
pugui fer un examen i un cop finalitzat, dir-li les preguntes que sortien a un 
company per a que se les prepari bé. O per exemple que usuaris experimentats 
en la informàtica puguin accedir a la base de dades introduint codi a un formulari 
per eliminar registres. Un exemple seria el següent: 

 

 

Figura 5.2.2.2. Exemple d’injecció maliciosa de codi SQL [16]
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Una de les funcions més útils de les que es podria implementar en un futur és la 
d’exportació i importació de preguntes, d’aquesta manera la pàgina es podria 
beneficiar de preguntes en altres eines semblants com el moodle i augmentar 
ràpidament la seva base de dades. 

Un cop l’anterior punt s’hagués pogut implementar, es podria afegir una funció 
també molt útil, la creació d’exàmens a l’atzar. Triant un tema en concret i 
indicant el nombre de preguntes, es crearia un examen utilitzant preguntes a 
l’atzar sobre aquell tema fins a omplir l’examen. D’aquesta manera els alumnes 
podrien fer exàmens amb preguntes diferents. Tot i això, aquesta funció no 
tindria sentit amb una base de dades de preguntes curta, perquè ens trobaríem 
sempre amb les mateixes preguntes, per aquesta raó és una funció que només 
s’hauria de contemplar un cop solucionats punts com el d’exportació de 
preguntes. 

En un nivell encara més secundari hi hauria el tenir la pàgina en diferents 
idiomes, preferentment el castellà i l’anglès, a més de l’actual que és el català. 
L’opció de fer la traducció de tota la pàgina és senzilla, ja que ens trobem amb 
textos poc complicats, però laboriosa perquè es tracten de moltes pàgines. 
S’haurien d’explorar opcions com per exemple l’eina de google de traducció 
automàtica de pàgines web. 

 

5.2.3. Millora del disseny 

Per últim, una millora a considerar és el referent al disseny de la pàgina web. Tot 
i que no caldria una reestructuració de l’eina, sí es podria millorar tot el 
relacionat amb les fonts utilitzades, els colors d’aquestes o dels fons, la mida 
dels caràcters, etc. Tot el que sigui millorar el disseny per a fer-lo atractiu a la 
vista és benvingut, però degut a la falta de temps, només s’ha pogut donar-li 
una mínima importància, suficient per a que el disseny no fos molest i no 
dificultés la navegació dels usuaris. 
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 

6.1. Conclusió final 
Al final d’aquest projecte l’eina ha quedat correctament completada com per a 
utilitzar-se en les seves funcions bàsiques, podent permetre d’aquesta manera 
que un professor creï preguntes, les insereixi en un examen, que l’alumne les 
pugui contestar i veure’n instantàneament els resultats ja corregits. A més 
d’aquesta base s’han deixat indicades un seguit de modificacions i ampliacions a 
l’apartat d’ampliacions futures, mostrant que el projecte podria tenir continuïtat 
amb idees definides.  

El fet d’haver d’aprendre un llenguatge de programació, el php, m’ha servit per 
experimentar el que suposa fer un projecte sobre un tema en el que no estic 
especialitzat, fet que implica que a més a més de la feina del mateix projecte has 
de trobar temps extra per a aprendre fora de les aules i per tu sol, o amb l’ajuda 
del tutor en aquest cas, tot el que necessitaràs per realitzar el projecte. A part, 
també m’ha servit per aprendre més sobre llenguatges de programació, anant 
més enllà de les bases que tenia d’html i aprenen des de zero php i sql. Tot i ser 
aquest un aspecte poc treballat a la meva carrera, tenia algunes nocions 
adquirides en alguna assignatura i aquest aprofundiment ha resultat ser molt 
favorable per a conèixer-ne més coses. També ha estat útil per a adonar-me de 
tot el que suposa fer una pàgina web i que no és tan senzill com posar els 
continguts en una pàgina; al darrere hi ha molta feina de disseny, tant de 
continguts com també de disseny gràfic, la fase de testeig per a trobar errors i la 
revisió del codi per a corregir-los. 

Tot i la feina que ha comportat s’ha fet un esforç per a que l’eina estigués 
operativa, ja que s’ha aconseguit implementar totes les funcionalitats de prioritat 
principal, podent d’aquesta manera veure recompensades totes les hores en un 
producte que ofereix funcions útils i amb un potencial definit. 
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CAPÍTOL 7:        

ESTUDI DE VIABILITAT 

ECONÒMICA 

7.1. 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: 

 

Taula 7.1.1. Preu hores dedicades 

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: 

 

Taula 7.1.2. Preu software  

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 € 

 

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 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 109 - 

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. 

 



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 110 - 



 Eina docent de suport a l’autoavaluació 

 - 111 - 

CAPÍTOL 8: 

BIBLIOGRAFIA 

8.1. Referències bibliogràfiques 
[6] C. Pastor Antón (Autor Principal), M. A. Marhuenda Garcí,a A. Pomares Padilla, S. P. Sánchez 

Pérez, S. Alcaraz, M. Galotto Tebar, Y. Marhuenda García / Herramientas de autoevaluación 
tipo test online y off-line freeware: Hot-Potatoes y SED. / Actas VirtualEduca 2002 

8.2. Bibliografia de Consulta 
[3] M. Martín del Peso y A. Rabadán Gómez. / Facilitando el aprendizaje de la estadística haciendo 

uso de las TIC's / Departamento de Economía Financiera y Contabilidad II (Área de Estadística 
y Matemáticas) Universidad Rey Juan Carlos 

[4] J. A. González, P. Muñoz, E. Cobo, M. Martí Recober / e-status: entorno web para la generación 
y resolución de problemas numéricos. / MQD 2002 (DURSI) 

[5] L. Perurena Cancio / Aplicaciones de un sistema de herramientes en la construcción e 
implementación de cursos multimedia / Facultad de Economía (Universidad de La Habana) 
PIXELBIT 2006 

[7] C. Pizarro , M. Arjona, J. Pujol / Creació d’una eina multimèdia d’autoaprenentatge que 
proporciona indicadors de l’aprenentatge al professor / Institut de Ciències de l’Educació – 
Universitat Politècnica de Catalunya – febrer 2005 

[9] Sagrario Peralta Fernandez / Comparativa servidores web /  Julio 2006 

[10] Patrick J. Lynch, Sarah Horton / Manual de estilo web (Principios de diseño básico para la 
creación de sitios web) / 03-2004 

 Michael K. Glass, Yann Le Scouarnec, Elizabeth Naramore, Gary Mailer, Jeremy Stolz, Jason Gerner 
/ Desarrollo web con PHP, Apache y MySQL / Anaya 2004 

 Luke Welling, Laura Thomson / PHP and MySQL. Web developement / March 2001 

 

 

8.3. Pàgines web consultades 
[1] Posición Web – Historia objetiva de Internet / www.posicionweb.net [Visitat: Maig 2010] 



Jordi Guillén Gutiérrez  

 - 112 - 

[2] EEES - Espacio Europeo de Educación Superior. [Online] Disponible: www.eees.es [Visitat: Abril 
2010] 

[8] Volere – Requirements Resources. [Online] Disponible: www.volere.co.uk [Visitat: Maig 2010] 

[10] w3schools – W3Schools Online Web Tutorials. [Online] Disponible:  www.w3schools.com 
[Visitat: Març 2010] 

[11] Mathdox – Interactive Mathematics. [Online] Disponible:  mathdox.org/formulaeditor [Visitat: 
Març 2010] 

 [12] Gantt Project - Tool for project scheduling and management. [Online] Disponible: 

 www.ganttproject.biz [Visitat: Abril 2010] 

[13] Multimania -  Informació general sobre bases de dades. [Online] Disponible:  

usuarios.multimania.es/cursosgbd [Visitat: Abril 2010] 

[14] WebEstilo – Aprende a crear una página web. [Online] Disponible: www.webestilo.com 
[Visitat: Maig 2010] 

[15] Usability – Your guide for developing usable & useful Webs sites. [Online] Disponible:  

 www.usability.gov [Visitat: Maig 2010] 

[16] PHP-ES – Manual de PHP http://www.php-es.com/function.mysql-real-escape-string.html 
[Visitat: Maig 2011] 

[17] Gencat – Generalitat de Catalunya. [Online] Disponible:  www.gencat.cat [Visitat: Juny 2010] 

[18] Arsys – Blog amb informació sobre hosting i els seus serveis. [Online] Disponible:  

 www.arsys.info [Visitat: Maig 2010] 

 

 

 

 

 

 

 


