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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és la informatització d’una empresa dedicada a la música i el 

seu ensenyament mitjançant l’adaptació de dos softwares de gestió lliures. Així doncs, per 

una banda l’objectiu és adaptar un CMS per a la venda de productes i control d’estoc, i per 

l’altra banda, l’objectiu és adaptar un altre CMS per a poder gestionar el centre d’estudis 

musicals, tant per part de professorat com per part d’alumnat, d’una manera més eficient. 

Resumen 

El objetivo de este proyecto es la informatización de una empresa dedicada a la música y el 

su enseñanza mediante la adaptación de dos softwares de gestión libre. Así pues, por un 

lado el objetivo es adaptar un CMS para la venta de productos y control de stock, y por 

otro lado, el objetivo es adaptar otro CMS para poder gestionar el centro de estudios 

musicales, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado, de un modo más 

eficaz. 

Abstract

The objective of this project is the computerization of companies dedicated to music and 

his teaching by adapting two free management software. So, on one hand the aim is to 

adapt a CMS for the sale of products and control of stock, and on the otherhand, the goal is 

to match another CMS to manage the center of musical studies, both by teachers and by the 

students, a more efficient way. 
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1. Objectius.

1.1. Propòsit. 

Els propòsits són bàsicament dos, un és la gestió interna de la botiga i el CEM dels 

propietaris de l’empresa i l’altre és l’expansió de l’empresa a través d’Internet. 

Actualment el mercat de la música ha sofert una davallada molt forta degut a la crisis 

financera. Per a poder diferenciar-se en el sector dins la ciutat s’ha de donar un valor afegit 

a l’empresa Pianos Cabezudo amb l’adaptació de dos CMS un per a la botiga musical i 

l’altre per al centre d’estudis. 

1.2. Finalitat. 

Degut a la gestió antiquada de l’empresa, amb ús de programes com word, excel i 

documentació en paper, ha sorgit la necessitat de facilitar la gestió de l’empresa a través de 

software com el CMS. 

Una altra finalitat és l’estalvi de costos a través de la venta de productes per Internet. Es 

pot aconseguir la reducció de costos com el del lloguer, el de l’estoc, el d’enviament, el de 

personal de la botiga i altres costos que suposen mantenir una botiga. 

Una tercera finalitat és la d’una relació més estreta entre l’alumnat i el professorat, amb 

activitats penjades a la web o links externs i l’augment de feedback per les dues parts. 

El fet de que les qualificacions es facin per internet, fa que hi hagi menys impacte 

mediambiental i un estalvi de temps en el moment d’elaborar-les i entregar-les. El 

professorat ho podrà confeccionar en un lloc que no sigui l’escola, l’administrador ho 

podrà revisar des d’on l’interessi i els alumnes tindran la certesa de que ho podran 

consultar abans d’una data en concret. 

A manera personal, una de les finalitats del projecte ha estat el coneixement intern del 

moodle per poder realitzar la seva adaptació al CEM Pianos Cabezudo i, donar noves 

possibilitats a cursos de música per Internet. 
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1.3. Objecte. 

Els objectes realitzats en aquest projecte són: una botiga virtual i una pàgina d’e-learning. 

Aquests dos objectes s’han creat a través de l’adaptació de dos CMS: un per a la gestió, 

control i venta de productes a internet, i l’altre per a la gestió i control de cursos i 

qualificacions d’alumnes i professor. Finalment s’ha elaborat una memòria completa per a 

la seva realització i coneixement. 

1.4. Abast. 

Per part de la botiga virtual 

Es gestionarà els productes, clients, comandes, estadístiques, treballadors.

No es gestionaran les comandes a proveïdors 

Per part del CEM 

Es gestionarà els usuaris (alumnes/professors), cursos, informes, matricules, aules. 

No es gestionarà el cobrament a alumnes ni el pagament a professors
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2. Fonaments teòrics. 

2.1. Estat de l’art i valoració d’alternatives. 

Botiga d’instruments musicals Jordi Cabezudo.

Actualment s’utilitzen dos programes per a la gestió de la botiga, per una banda s’utilitza 

un TPV; que serveix per a la gestió d’estocs i d’articles, i per l’altre banda un contaplus 

elite, que utilitzen per a la comptabilitat de l’empresa.  

L’emissió de factures es realitza mitjançant plantilles word.  

Tota la informació referent a clients es guarda en fitxes escrites a mà. 

La web actual únicament mostra alguns dels articles que la empresa té al magatzem o que 

poden aconseguir en poc temps. 

Una alternativa possible és crear un software a mida, que ens permeti gestionar no sols els 

productes si no també la facturació i els clients, d’aquesta manera es podria unificar la 

gestió actual. 

Centre d’estudis musicals Jordi Cabezudo

Actualment tota la gestió del Centre es realitza mitjançant fitxes escrites a mà 

(matriculació, informes). 

La gestió de facturació es duu amb un programa comprat a mida. 

Una alternativa possible és modificar aquest programa a mida per tal d’afegir noves 

funcionalitats tals com la gestió de les matricules i la ocupació d’aules. 
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3. Planificació pla de treball. 

Aquest projecte està pensat per a informatitzar una empresa de música. El projecte es 

realitzarà utilitzant eines existents d’open source i llenguatges de programació lliure per tal 

de minimitzar els costos en la producció del mateix. 

3.1. Abans de començar el projecte/treball. Planificació. 

Fig.3.1.1. Planificació temps i recurs. 

Fig. 3.1.2. Línia de temps. 

Després de diferents reunions amb l’empresa PIANOS CABEZUDO, SL, es van concretar 

un seguit d’objectius necessaris per a la creació del programari. 

Amb el seu estudi és va arribar a la conclusió que no es disposa del temps necessari per a 

realitzar un programa a mida per a l’empresa. 

Davant d’aquesta situació es decideix usar web’s CMS que són sistemes de gestió de 

continguts, i permeten la creació i administració de pagines web. Aquests sistemes 

permeten gestionar independentment els continguts del disseny. 
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Gràcies a la confiança dipositada, es va accedir a la implantació de dos webs CMS, que 

aportaven el necessari per poder complir un gran nombre d’objectius per a l’empresa i, a 

nivell personal, l’enriquiment en aquest tipus de programació. 
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4. Anàlisi.

4.1. Anàlisi de requeriments. 

4.1.1 Requeriments funcionals 

El sistema ha de poder complir amb els següents requisits funcionals: 

- Registrar la informació dels usuaris per tal d’enviar ofertes. 

- Permetre que els usuaris registrats puguin comprar instruments i altres productes de 

la botiga de música. 

- Emmagatzemar la informació referent als productes que es poden vendre a la web. 

- Visualitzar la informació referent als productes. 

- Guardar un històric del compres dels usuaris. 

- Fer estadístiques per a l’estudi dels productes de la botiga. 

4.1.2 Requeriments no funcionals 

El sistema ha de poder complir amb els següents requisits no funcionals: 

- Ser accessible en tot moment des de qualsevol ordinador i navegador. 

- Satisfer els criteris d’usabilitat bàsics. 

- Suportar l’arquitectura i disseny per aconseguir la disponibilitat demanada. 

- Ser fiable. 

- Proporcionar facilitat d’ús per els usuaris. 

- Permetre realitzar còpies de seguretat i recuperació de dades. 

- Ser rendible. 
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4.2. Casos d’ús. 

4.2.1. Diagrames de casos d’ús. 

Fig. 4.2.1.1. Funcionament web CEM 
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Fig. 4.2.1.2. Funcionament web Botiga Virtual

Fig. 4.2.1.3. Funcionament gestió de catàleg
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4.2.2. Especificació de casos d’ús. 

Identificació (login) 

Flux Normal:

1. Un usuari inicia l’aplicatiu. 
2. El Sistema demana el nom d’usuari i contrasenya. 
3. L’usuari s’identifica introduint les dades. 
4. El Sistema comprova les dades. Les dades són correctes i mostra el menú principal 

del programa. 

Flux Alternatiu:

a. Les dades són incorrectes. El Sistema avisa d’aquest fet i torna al punt 2 
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Casos d’ús Administrador 

Cas d’ús: Gestió Estudiants (Alta Estudiant) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta un estudiant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’alumne. 
2. Es mostra un llistat amb tots els alumnes actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta d’estudiant. 
b. Modificar d’estudiant. 
c. Baixa estudiant. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nou alumne. 
5. En finalitzar es mostra el llistat d’estudiants actual (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent, es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió Estudiants (Modificar Estudiant) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar un estudiant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’alumne. 
2. Es mostra un llistat amb tots els alumnes actuals.  
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta d’estudiant. 
b. Modificar d’estudiant. 
c. Baixa estudiant. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per a la modificació de l’alumne 
prèviament seleccionat. 

5. En finalitzar es mostra el llistat d’estudiants actual (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió Estudiants (Baixa Estudiant) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa d’estudiant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’alumne. 
2. Es mostra un llistat amb tots els alumnes actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta d’estudiant. 
b. Modificar d’estudiant. 
c. Baixa estudiant. 

4. L’usuari selecciona l’alumne a borrar. 
5. El sistema pregunta si està segur. 
6. S’actualitza el llistat sense l’alumne. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 5. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió Professors (Alta de Professor) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta un professor. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de professors. 
2. Es mostra un llistat amb tots els professors actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta de professor. 
b. Modificar professor. 
c. Baixa de professor. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nou professor. 
5. En finalitzar es mostra el llistat de professors actuals (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió Professors (Modificar Professor) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar un professor. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de professors. 
2. Es mostra un llistat amb tots els professors actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta de professor. 
b. Modificar professor. 
c. Baixa de professor. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per a la modificació del professor 
prèviament seleccionat. 

5. En finalitzar es mostra el llistat de professors actual (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió Professors (Baixa Professor) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa de professor. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de professor. 
2. Es mostra un llistat amb tots els professors actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes. 

a. Alta de professor. 
b. Modificar professor. 
c. Baixa de professor. 

4. L’usuari selecciona el professor a borrar. 
5. El sistema pregunta si està segur. 
6. S’actualitza el llistat sense el professor. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 5. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió d’Assignatures (Alta de d’Assignatures) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta una Assignatura. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’assignatures. 
2. Es mostra un llistat amb totes les assignatures actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta d’assignatures. 
b. Modificar assignatures. 
c. Baixa d’assignatures. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nova assignatures. 
5. En finalitzar es mostra el llistat d’assignatures actuals (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió d’Assignatures (Modificar Assignatures) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar una Assignatures. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’Assignatures. 
2. Es mostra un llistat amb totes les assignatures actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta d’assignatura. 
b. Modificar d’assignatura. 
c. Baixa d’assignatura. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per a la modificació de l’assignatura 
prèviament seleccionada. 

5. En finalitzar es mostra el llistat d’assignatures actual (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió d’Assignatures (Baixa d’Assignatures) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa d’Assignatures. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’Assignatures. 
2. Es mostra un llistat amb totes les assignatures actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes. 

a. Alta de professor. 
b. Modificar professor. 
c. Baixa de professor. 

4. L’usuari selecciona l’assignatura a borrar. 
5. El sistema pregunta si està segur. 
6. S’actualitza el llistat sense l’assignatura suprimida. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 5. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió d’Informes (Alta de d’Informes) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta un Informe. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’ informes. 
2. Es mostra un llistat amb tots els informes actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta d’informe. 
b. Modificar informe. 
c. Baixa d’informe. 
d. Implementar informe. 
e. Modificar informe 
f. Validar informe. (en cas d’haver informes per validar) 
g. Visualitzar informes. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nou informe. 
5. En finalitzar es mostra el llistat d’informes actuals (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 



Disseny 21

Cas d’ús: Gestió d’Informes (Modificar d’Informes) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar un Informe. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’informe. 
2. Es mostra un llistat amb tots els informes actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta d’informe. 
b. Modificar informe. 
c. Baixa d’informe. 
d. Implementar informe. 
e. Modificar informe 
f. Validar informe. (en cas d’haver informes per validar) 
g. Visualitzar informes. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per a la modificació de l’informe 
prèviament seleccionada. 

5. En finalitzar es mostra el llistat d’informes actual (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.
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Cas d’ús: Gestió d’Informes (Baixa d’Informes) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa d’Informes. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’Informes. 
2. Es mostra un llistat amb tots els informes actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes. 

a. Alta d’informe. 
b. Modificar informe. 
c. Baixa d’informe. 
d. Implementar informe. 
e. Modificar informe. 
f. Validar informe. (en cas d’haver informes per validar) 
g. Visualitzar informes. 

4. L’usuari selecciona l’informe a borrar. 
5. El sistema pregunta si està segur. 
6. S’actualitza el llistat sense l’informe. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 5. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió d’Informes (Validar Informes) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Infome validat. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió d’Informes. 
2. Es mostra un llistat amb tots els informes actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes. 

a. Alta d’informe. 
b. Modificar informe. 
c. Baixa d’informe. 
d. Implementar informe. 
e. Modificar informe. 
f. Validar informe. (en cas d’haver informes per validar) 
g. Visualitzar informes. 

4. L’usuari selecciona validar informes. 
5. Es mostra els informes pendents de validar. 
6. L’usuari selecciona l’informe a validar. 
7. Un cop validat, confirma la validació i s’elimina del llistat de pendents de 

validació. 
8. S’actualitza el llistat sense l’informe. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 5 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Casos d’us Administrador i Professor 

Cas d’ús: Implementar Informe 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador, Professor. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador o Professor. 

Garanties d’èxit:

Crear un informe per un estudiant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix l’apartat de gestió d’informe. 

a. (usuari Professor visualització del menú) 
1. Implementar informes. 
2. Modificar informe. 
3. Visualitzar informes. 

b. (usuari Administrador visualització del menú) 
1. Alta d’informe 
2. Modificar informe. 
3. Baixa d’informe. 
4. Implementar informe. 
5. Modificar informe. 
6. Validar informe. (en cas d’haver informes per validar) 
7. Visualitzar informes. 

2. L’usuari selecciona Implementar informe. 
3. Es mostra un llistat amb totes les assignatures que imparteix i els seus alumnes 

associats (en cas del professor) de tots els alumnes (en cas de l’administrador). 
4. Escull l’alumne al que vol qualificar. 
5. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nou informe per a l’alumne 

seleccionat. 
6. En finalitzar es torna al llistat d’assignatures i estudiants (l’estudiant que ja té un 

informe associat mostrarà un distintiu conforme està a l’espera de validació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 
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la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent.
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Cas d’ús: Modificar Informe 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador, Professor. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador o professor. 

Garanties d’èxit:

Modificar un informe prèviament creat per a un estudiant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix l’apartat de gestió d’informe. 

a. (usuari Professor visualització del menú) 
1. Implementar Informes. 
2. Modificar informe. 
3. Visualitzar informes. 

b. (usuari Administrador visualització del menú) 
1. Alta d’informe 
2. Modificar informe. 
3. Baixa d’informe. 
4. Implementar informe. 
5. Modificar informe. 
6. Validar informe. (en cas d’haver informes per validar) 
7. Visualitzar informes. 

2. L’usuari escull Modificar informe. 
3. Es mostra un llistat amb totes les assignatures que imparteix i els seus alumnes 

associats (en cas del professor) de tots els alumnes (en cas de l’administrador). 
4. Escull l’alumne al qual vol modificar la qualificació. 
5. L’usuari visualitza els informes anteriorment introduïts per a l’alumne seleccionat. 
6. Visualitza el formulari amb els camps corresponents i plens amb els valors 

anteriorment introduïts. 
7. Un cop modificat, es guarda per tornar a se validat per a l’administrador. 
8. En finalitzar es torna al llistat d’assignatures i estudiants (l’estudiant que ja té un 

informe associat mostrarà un distintiu conforme està a l’espera de validació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 
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Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Casos d’us Administrador, Professor i Alumne  

Cas d’ús: Visualitzar Informe 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador, Professor, Alumne. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com Administrador, Professor o Alumne. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar l’informe escollit. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix l’apartat de gestió d’informe. 

a. (usuari Professor visualització del menú) 
1. Implementar informes. 
2. Modificar informe. 
3. Visualitzar informes. 

b. (usuari Administrador visualització del menú) 
1. Alta d’informe 
2. Modificar informe. 
3. Baixa d’informe. 
4. Implementar informe. 
5. Modificar informe. 
6. Validar informe. (en cas d’haver informes per validar) 
7. Visualitzar informes. 

c. (usuari alumne visualització del menú) 
1. Visualitzar informes. 

2. L’usuari escull visualitzar informe. 
3. Es mostra un llistat amb tots els informes existents (per l’usuari alumne) tots els 

alumnes per assignatura que imparteix (en cas del professor) tots els alumnes (en 
cas de l’administrador). 

4. Visualitza tots els informes que té associats al seus estudis amb l’escola (usuari 
alumne) escull l’alumne del qual vol visualitzar l’informe (usuaris Administrador i 
Professor). 

5. L’usuari visualitza l’informe seleccionat. 
6. En finalitzar es torna al llistat d’assignatures i estudiants (l’estudiant que ja té un 

informe associat mostrarà un distintiu conforme està a l’espera de validació)

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 
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Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent.
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Casos d’us Administrador, Professor i Alumne 

Identificació (login) 

Flux Normal:

1. El Sistema demana el nom d’usuari i contrasenya. 

2. L’usuari s’identifica introduint les dades. 

3. El Sistema comprova les dades. Les dades són correctes i mostra el menú principal 
del programa. 

Flux Alternatiu:

3.a. Les dades són incorrectes. El Sistema avisa d’aquest fet i torna al punt 1 
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Casos d’ús Administrador 

Cas d’ús: Gestió Clients (Alta Client) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta un client. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de clients. 
2. Es mostra un llistat amb tots els clients actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta de client. 
b. Visualitzar client. 
c. Modificar client. 
d. Baixa client. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nou client. 
5. En finalitzar es mostra el llistat d’estudiants actual (amb el nou client) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Clients (Visualitzar Client) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar la informació d’un client. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de clients. 
2. Es mostra un llistat amb tots els clients actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta de client. 
b. Visualitzar client. 
c. Modificar client. 
d. Baixa client. 

4. L’usuari visualitza tota la informació referent al client que ha escollit. 
5. L’usuari pot accedir a la modificació de tota la informació del client. 
6. En finalitzar es mostra el llistat d’estudiants actual (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió de Clients (Modificar Client) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar un client. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de clients. 
2. Es mostra un llistat amb tots els clients actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta de client. 
b. Visualitzar client. 
c. Modificar client. 
d. Baixa client. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per a la modificació del client prèviament 
seleccionat. 

5. En finalitzar es mostra el llistat de clients actual (amb la modificació) 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Clients (Baixa d’un Client) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa d’un client. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de clients. 
2. Es mostra un llistat amb tots els clients actuals. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes 

a. Alta de client. 
b. Visualitzar client. 
c. Modificar client. 
d. Baixa client. 

4. L’usuari selecciona el client a borrar. 
5. El sistema pregunta si està segur. 
6. S’actualitza el llistat sense el client. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 5. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió Catàleg (Alta Categoria) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta una categoria. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de categories 

a. Alta de subcategoria. 
b. Visualitzar subcategoria. 
c. Modificar subcategoria. 
d. Baixa subcategoria. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear una nova subcategoria. 
5. En finalitzar es mostra els llistats de subcategoria actuals (amb la nova 

subcategoria) i els productes associats a la categoria pare. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Visualitzar Categoria) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar la informació d’una categoria. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de categories 

a. Alta de subcategoria. 
b. Visualitzar subcategoria. 
c. Modificar subcategoria. 
d. Baixa subcategoria. 

4. L’usuari visualitza tota la informació referent a la subcategoria que ha escollit. 
5. L’usuari pot accedir a la modificació de tota la informació de la subcategoria. 
6. En finalitzar es mostra els llistats de subcategoria actuals i els productes associats a 

la categoria pare. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Modificar Categoria) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar una subcategoria. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de categories 

a. Alta de subcategoria. 
b. Visualitzar subcategoria. 
c. Modificar subcategoria. 
d. Baixa subcategoria. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per a la modificació de la subcategoia 
prèviament seleccionada. 

5. En finalitzar es mostra els llistats de subcategoria actuals (amb la subcategoria 
modificada) i els productes assosciats a la categoria pare. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Baixa d’una Categoria) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa d’una subcategoria. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de categories 

a. Alta de subcategoria. 
b. Visualitzar subcategoria. 
c. Modificar subcategoria. 
d. Baixa subcategoria. 

4. L’usuari selecciona la subcategoria a borrar. 
5. El sistema pregunta si està segur. 
6. En finalitzar es mostra els llistats de subcategoria actuals (sense la subcategoria 

eliminada) i els productes associats a la categoria pare. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 5. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent, es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió Catàleg (Alta Fabricant) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta un fabricant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull el punt de menú de Fabricants. 
4. Es mostra un llistat amb els fabricants actuals i un altre amb les direccions 
5. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de fabricants 

a. Alta de fabricant. 
b. Visualitzar fabricant. 
c. Modificar fabricant. 
d. Baixa fabricant. 

6. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nou fabricant. 
7. En finalitzar es mostra els llistats de fabricants actuals (amb el nou fabricant) i les 

direccions existents. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guarda 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 6 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Visualitzar Fabricant) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar la informació d’un fabricant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull el punt de menu de Fabricants. 
4. Es mostra un llistat amb els fabricants actuals i un altre amb les direccions 
5. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de fabricants 

a. Alta de fabricant. 
b. Visualitzar fabricant. 
c. Modificar fabricant. 
d. Baixa fabricant.  

6. L’usuari visualitza tota la informació referent al fabricant que ha escollit. 
7. L’usuari pot accedir a la modificació de tota la informació del fabricant. 
8. En finalitzar es mostra els llistats de fabricants actuals i les direccions existents. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Modificar Fabricant) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar un fabricant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de cataleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull el punt de menú de Fabricants. 
4. Es mostra un llistat amb els fabricants actuals i un altre amb les direccions 
5. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de fabricants 

a. Alta de fabricant. 
b. Visualitzar fabricant. 
c. Modificar fabricant. 
d. Baixa fabricant. 

6. L’usuari visualitza el formulari pertinent per modificar el fabricant escollit. 
7. En finalitzar es mostra els llistats de fabricants actuals (amb les modificacions del 

fabricant) i les direccions existents. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 6 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Baixa d’una Fabricant) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa d’un fabricant. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull el punt de menú de Fabricants. 
4. Es mostra un llistat amb els fabricants actuals i un altre amb les direccions 
5. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de fabricants 

a. Alta de fabricant. 
b. Visualitzar fabricant. 
c. Modificar fabricant. 
d. Baixa fabricant. 

6. L’usuari selecciona el fabricant a eliminar. 
7. El sistema pregunta si està segur. 
8. En finalitzar es mostra els llistats de fabricants actuals (sense el fabricant borrat) i 

les direccions existents. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 7. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió Catàleg (Alta Proveïdor) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta un proveïdor. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull el punt de menú de Proveïdor. 
4. Es mostra un llistat amb els proveïdors actuals. 
5. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de proveïdors 

a. Alta de proveïdor. 
b. Visualitzar proveïdor. 
c. Modificar proveïdor. 
d. Baixa proveïdor. 

6. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nou proveïdor. 
7. En finalitzar es mostra els llistats de proveïdors actuals (amb el nou proveïdor). 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 6 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Visualitzar Proveïdor) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar la informació d’un proveïdor. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull el punt de menu de Proveïdor. 
4. Es mostra un llistat amb els proveïdors actuals. 
5. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de proveïdors 

a. Alta de proveïdor. 
b. Visualitzar proveïdor. 
c. Modificar proveïdor. 
d. Baixa proveïdor.

6. L’usuari visualitza tota la informació referent al proveïdor que ha escollit. 
7. L’usuari pot accedir a la modificació de tota la informació del proveïdor. 
8. En finalitzar es mostra els llistats de proveïdors actuals i les direccions existents. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Modificar Proveïdor) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar un proveïdor. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull el punt de menú de proveïdor. 
4. Es mostra un llistat amb els proveïdors actuals. 
5. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de proveïdors 

a. Alta de proveïdor. 
b. Visualitzar proveïdor. 
c. Modificar proveïdor. 
d. Baixa proveïdor. 

6. L’usuari visualitza el formulari pertinent per modificar el proveïdor escollit. 
7. En finalitzar es mostra els llistats de proveïdors actuals (amb les modificacions del 

proveïdor).

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 6 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Catàleg (Baixa d’una Proveïdor) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa d’un proveïdor. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de catàleg. 
2. Es mostra un llistat amb totes les categories i els productes de la pàgina d’inici. 
3. Escull el punt de menú de Proveïdor. 
4. Es mostra un llistat amb els proveïdors actuals. 
5. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de proveïdors 

a. Alta de proveïdor. 
b. Visualitzar proveïdor. 
c. Modificar proveïdor. 
d. Baixa proveïdor. 

6. L’usuari selecciona el proveïdor a esborrar. 
7. El sistema pregunta si està segur. 
8. En finalitzar es mostra els llistats de proveïdors actuals (sense el proveïdor borrat). 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 7. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió de Comandes (Visualitzar Comanda) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar la informació d’una comanda. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de comanda. 
2. Es mostra un llistat amb totes les comandes. 
3. Escull la comanda a visualitzar. 
4. L’usuari visualitza tota la informació referent a la comanda que ha escollit. 
5. L’usuari pot accedir a la modificació de tota la informació de la comanda. 
6. En finalitzar es mostra els llistats de comandes actuals. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i en cas d’error que no sigui controlable per el formulari no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió de Pagament 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar la informació referent a pagaments. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de pagaments. 
2. Es mostra les opcions de moneda. 
3. L’usuari pot afegir mòduls, modificar les restriccions de moneda, restriccions de 

grup i restriccions de pais. 
4. L’usuari visualitza tota la informació referent a la forma de pagament i pot 

modificar-ho amb diferents opcions per a cada una de les opcions anteriorment 
esmentades. 

5. En finalitzar les modificacions es mostra els llistats amb la conformitat de les 
modificacions. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Transport (Visualitzar Comanda) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar la informació d’una comanda. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de comanda. 
2. Es mostra un llistat amb totes les comandes. 
3. Escull la comanda a visualitzar. 
4. L’usuari visualitza tota la informació referent a la comanda que ha escollit. 
5. L’usuari pot accedir a la modificació de tota la informació de la comanda. 
6. En finalitzar es mostra els llistats de comandas actuals. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió Transport (Alta Transportista) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Donar d’alta un transportista. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de transport. 
2. Es mostra un llistat amb tots els transportistes. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de transportistes 

a. Alta de transportista. 
b. Visualitzar transportista. 
c. Modificar transportista. 
d. Baixa transportista. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per crear un nou transportista. 
5. En finalitzar es mostra els llistats de transportista actuals (amb el nou transportista). 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Transport (Visualitzar Transportista) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Visualitzar la informació d’un transportista. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de transport. 
2. Es mostra un llistat amb tots els transportistes. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de transportistes 

a. Alta de transportista. 
b. Visualitzar transportista. 
c. Modificar transportista. 
d. Baixa transportista. 

4. L’usuari visualitza la informació pertinent per el transportista escollit. 
5. En finalitzar es mostra els llistats de transportistes. 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 4 amb el missatge d’error 

pertinent. 
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Cas d’ús: Gestió de Transport (Modificar Transportista) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Modificar un transportista. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de transport. 
2. Es mostra un llistat amb tots els transportistes. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de transportistes 

a. Alta de transportista. 
b. Visualitzar transportista. 
c. Modificar transportista. 
d. Baixa transportista. 

4. L’usuari visualitza el formulari pertinent per modificar el transportista escollit. 
5. En finalitzar es mostra els llistats de transportista actuals (amb el transportista 

modificat).

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 6 amb el missatge d’error 

pertinent.  
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Cas d’ús: Gestió de Transport (Baixa d’una Transportista) 

Personal involucrat:

Tipus d’usuari: Administrador. 

Pre-condicions:

L’usuari ha d’estar prèviament logejat com administrador. 

Garanties d’èxit:

Baixa d’un transportista. 

Escenari principal d’èxit:
1. L’usuari accedeix al apartat de gestió de transport. 
2. Es mostra un llistat amb tots els transportistes. 
3. Escull entre varies opcions preestablertes al llistat de transportistes 

a) Alta de transportista. 
b) Visualitzar transportista. 
c) Modificar transportista. 
d) Baixa transportista. 

4. L’usuari selecciona el transportista a borrar. 
5. El sistema pregunta si està segur.  
6. En finalitzar es mostra els llistats de transportista actuals (sense el 

transportista). 

Flux alternatiu:

En tot moment es pot tornar al pas anterior així evitar equivocacions d'opció de menú. 

 5. a. En cas de no estar segur no es borra, es torna al punt 2. 

Qualsevol error en la introducció de dades al formulari serà inicialment controlat per 

javascript i, en cas d’error que no sigui controlable per el formulari, no es permetrà guardar 

la informació que no sigui consistent i es tornarà al punt 2 amb el missatge d’error 

pertinent.
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5.2. Programari

5.2.1. Fase 1. Recopilació d'informació sobre programari i el seu estudi. 

Per a la recopilació d’informació inicial per al CMS de la botiga virtual, se’n van 

seleccionar quatre, seguidament es procedeix a fer un estudi sobre les seves capacitats, la 

facilitat d’ús per a l’empresari i la potència en els diferents SO: Windows, Ubuntu o altres. 

Els CMS escollits han estat:  

- Symfony 

- Joomla 

- Mambo 

- Presta Shop 

Tots quatre CMS es van instal·lar sobre Windows i Ubuntu, per tal de veure les seves 

compatibilitats en aquest estudi inicial.  

Una de les opcions (Symfony) va ser eliminada directament per a la dificultat en 

l’adaptació a Windows amb IIS.  

Amb les altres tres restants, es va observar la facilitat d’ús per poder adaptar-ho a una 

petita empresa, quines s’adaptaven millors als objectius i quins eren els seus punts forts i 

febles.

Punts forts i febles:

Joomla està creat per un grup de treballadors de Mambo, per tan la base és la mateixa 

Punts forts de Joomla: 

- Té moltes possibilitats, té molts pluguins per a qualsevol tipus de pàgina web, 

ideal per a empreses que disposen d’un pressupost econòmic per a l’elaboració 

de la seva pàgina web. 
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Punts febles de Joomla: 

- Tot i ser molt conegut, es necessita recopilar molta informació per iniciar-se i, 

funciona millor quan s’implanta a un server dedicat (millor si treballa amb 

apache). 

- No és tant potent com  WordPress o Drupal afegint la dificultat d’entendre’l. 

Punts forts Mambo: 

- Podríem dir que Mambo és el pare de Joomla, per tant els mateixos. 

Punts febles: 

- Software propietari, treballa amb llicencies. 

Punts forts PrestaShop: 

- Permet integrar diferents idiomes. 

- Facilitat de gestió de mòduls, es pot integrar qualsevol mòdul amb un sol click. 

- Permet definir productes físics i virtuals (Un producte virtual és aquell producte 

que no existeix com a tal, però pot ser descarregat, ex. Partitures, música, ...) 

- Molt fàcil d’utilitzar. 

Punts febles: 

- Aplicació amb molt poc temps al mercat. 

Per al CMS de la botiga virtual, es decideix que el projecte es realitza utilitzant Presta 

Shop per l’estudi anterior. L’arquitectura de l’aplicació es MVC, i està basat en PHP i 

MySQL.

Per a la realització del CMS de l’escola de música, es decideix fer-ho amb Moodle, ja que 

el propietari ja té coneixements previs a nivell d’usuari estudiant i per tant la seva corba 

d’aprenentatge  serà més baixa. Per la seva arquitectura, funcionarà igual amb Unix, 

Windows, Mac OS X i altre sense cap tipus de modificació, sempre i quan soportin PHP, i 

pot treballar amb bases de dades MySQL, PostgreSQL i altres. 
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5.2.2. Fase 2. Adaptacions al programari.

Tot i que els dos web CMS escollits tenen gran part de les funcionalitats necessàries per la 

informatització de la empresa PIANOS CABEZUDO SL., s’han modificat per a adaptar-ho 

als requeriments demanats. 

En el Moodle s’ha implementat una series d’adaptacions: 

- Crear una web d’accés que sigui una porta d’informació per el centre d’estudis. 

On els alumnes puguin veure informació referent a l’empresa i als 

ensenyaments que imparteixen. 

Tenint en compte que IIS i els servidors webs executen les pàgines HTML 

avans que les de llenguatge servidor, s’ha creat una pàgina d’inici en aquest 

llenguatge i s’ha afegit el formulari que utilitza Moodle per l’accés. 

El codi del formulari és: 

<form method="post" action="login/index.php" id="login"> 

<!-- en aquest formulari s’enviarà dos camps un amb nom username i l’altre 

amb nom password 

Apart necessita un altre camp de nom textcookies per guardar la informació del 

login --> 

</form>

- Imprimir en fitxer pdf les matricules dels alumnes, per tal de poder guardar 

millor la informació i que es pugui eliminar la manera actual de funcionar, on el 

propietari ha d’implementar a mà un formulari de paper.  

El codi que ens retornarà el pdf és: 

<?php 

session_start();

require_once(dirname(__FILE__) . '\..\config.php'); 

//recuperem id de l'estudiant 

$id = $_GET['id']; 

//creació de la URL 

$servidor = "http://puchizone.webhop.net/moodle/"; 

$crida = "matricula/Matricula.php?id=".$id; 

$urlServer = $servidor.$crida; 
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//incluir la llibreria 

require_once("dompdf_config.inc.php");  

$dompdf = new DOMPDF(); 

//recuperar l'html de la matricula 

$html = file_get_contents($urlServer);

$dompdf->load_html($html); 

$dompdf->render(); 

$dompdf->stream($_SESSION["textMatricula"]); 

?> 

En el Presta Shop de PIANOS CABEZUDO, SL, primer s’ha realitzat una avaluació 

heurística per saber-ne l’usabilitat i, gràcies al seu resultat, s’han fet la següent modificació:

- Retocar l’estructura de la pàgina

Segons l’estudi heuristic es interesant no tenir mes de 7 enllaços al peu de pàgina, es per 

això que s’ha eliminat un dels punts inferior, això s’ha tingut que retocar d’un arxiu .TPL 

del cual es nodreix la pagina principal. 

L’arxiu es a l’arxiu: modules/blockcms/blockcms.tpl 

{if !$PS_CATALOG_MODE}<li class="first_item"><a href="{$link-

>getPageLink('prices-drop.php')}" title="{l s='Specials' mod='blockcms'}">{l s='Specials' 

mod='blockcms'}</a></li>{/if} 

Un cop eliminat aquest punt de menú, s’ha modificat el següent per tal d’agafar el rol del 

primer i, va passar de: 

<li class="{if $PS_CATALOG_MODE}first_{/if}item"> 

<a href="{$link->getPageLink('new-products.php')}" title="{l s='New products' 

mod='blockcms'}"> 

{l s='New products' mod='blockcms'} 

</a>

</li>
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A:

{if !$PS_CATALOG_MODE} 

<li class="first_item"> 

<a href="{$link->getPageLink('new-products.php')}" title="{l s='New products' mod = 

'blockcms'}"> 

 {l s='New products' mod='blockcms'} 

</a></li>{/if} 

5.2.3. Fase 3. Proves. Presa de mesures. 

Totes les proves possibles s’han fet sobre dades real, per tal de tenir una visió més realista 

dels resultats. 
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5.3. Interfície de pantalla i parametrització. 

Les pantalles parametritzades de l’aplicació han estat dissenyades mitjançant CSS, Firefox 

amb Firebug, Notepad ++ i eines d’Adobe Master Colection tals com Dreamweaver i 

Photoshop.

S’ha caracteritzat tot el disseny de la pàgina web de Pianos Cabezudo amb el web CMS de 

prestashop, això inclou tots els punts de menú, links, icones, imatges, idiomes. 

D’aquesta manera l’administrador únicament s’ha de preocupar de la gestió de continguts 

com ara la introducció dels articles, el preu del transport i altres referent a la botiga. 

Addicionalment, s’ha afegit dins la web de la botiga, el link d’accés al moodle i així fer 

que la imatge de la botiga es vegi reforçada pels alumnes del centre d’estudis musicals. 



Disseny 63

5.4. Generació de documents PDF. 
DOMPDF és una llibreria que ens permet convertir HTML a PDF. Pot interpretar tags 
html, CSS inclosos o externs i per tant podem crear PDF’s que seran exactament igual que 
un html. 

En aquest cas inicialment es mostra una matricula en HTML per tal de que l’administrador 
comprovi que les dades de l’alumne son correctes, i en cas afirmatiu pot imprimir-ho a 
PDF per l’emmagatzematge posterior, així doncs la llibreria DOMPDF és perfecte per 
aquesta fi. 

D’aquesta forma s’ha afegit, per als usuaris del moodle, l’opció d’imprimir, on es pot 
visualitzar la matrícula i, en cas que es desitgi, imprimir-la en format pdf. 

Per a poder personalitzar la matrícula segons les peticions del Centre d’Estudis Musicals 
Pianos Cabezudo, s’ha afegit camps com el curs, número de matrícula, si ha pagat 
matrícula i quan, nom dels pares,... 

Fig. 5.3.1. Gestió d’usuaris amb el link imprimir afegit.
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Un cop la pàgina rep l’identificador de l’usuari, cerca tota la informació necessària per a 
crear el document HTML corresponent a la matrícula que Pianos Cabezudo utilitza en 
l’actualitat. 

Entre la informació es troben les assignatures a les quals l’alumne participa i, mitjançant 
una sèrie de premisses establertes per l’administrador de l’empresa, es fa l’aplicació dels 
descomptes corresponents per a cada alumne en cas de que n’hi hagi. En quan estigui 
realitzat aquest càlcul es desen les quantitats visualitzades. 

En cas de que la visualització no sigui satisfactòria, ja sigui per que falta algun camp per 
omplir o per que es desitja afegir algun descompte addicional, sempre es pot tornar a 
l’edició d’usuaris abans d’imprimir la matrícula en pdf. 

Fig. 5.3.2. Visualitzador de matricula.
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En el moment que l’usuari està conforme amb tota la informació mostrada en la matrícula 
en el pas anterior, es pot marcar l’opció d’imprimir que ens permet descarregar la 
matrícula a pdf amb el següent nom: Matricula + nom alumne + cognoms + curs. 

D’aquesta manera serà més fàcil l’organització de les matricules per cursos i per 
estudiants. 

Fig. 5.3.3. Diàleg per guardar matricula.
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6. Proves.
Tot projecte necessita de la realització d’una sèrie de proves per a comprovar que realment 
funciona correctament. Aquestes proves serveixen per a solucionar petits errors que es 
poden trobar en l’utilització del programa. 

Les proves han estat realitzades iterativament, és a dir, que cada vegada que es tenia un 
punt o requisit assolit s’han provat totes les seves possibilitats per tal de solucionar 
possibles errades. 

Un cop finalitzada l’aplicació, s’han realitzat més proves per tal de comprovar que la 
globalitat funciona. 





Funcionalitat de l’aplicació Pianos Cabezudo – Botiga Virtual 69

7. Funcionalitat de l’aplicació Pianos Cabezudo 

Botiga virtual.

1. Accés 

1.1 Accés a l’administrador 

Fig. 7.1. Inici administrador. 

Per accedir a l’administrador s’ha d’accedir mitjançant una URL especifica per aquest projecte. 

Per fer proves en local escrivim: localhost/newPianoWeb/admin1971/login.php 
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1.2 Pàgina principal d’administració 

Fig. 7.2. Pantalla principal del gestor 

1. Accés ràpid 

2. Cercador

3. Usuari actual 

4. Pestanyes per a la gestió 

5. Consells per un bon inici 

6. Estadístiques bàsiques 

7. Clients en espera de tramitació 

8. Noticies de PrestaShop 
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2. Gestió de catàleg 

Fig. 7.3. Pestanya Catàleg. 

1. Subcategoria actual. 

2. Afegir subcategoria a la subcategoria actual. 

3. Contingut de la subcategoria actual. 

4. Productes de la subcategoria actual. 

5. Afegir un nou producte a la subcategoria actual. 

6. Productes de la subcategoria actual. 
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3. Gestió de clients 

Fig. 7.4. Pestanya Clients. 

En aquesta pestanya podem veure tots els clients i les seves dades. També podrem veure 
aquells que tot i no fer cap compra s’han registrat. 

Grups: podem crear grups de clients 

Carrito: tots aquells carritos que s’han iniciat, fins i tot aquells que no s’han finalitzat. 

4. Gestió de comandes 

Fig. 7.5. Pestanya Comandes. 

És important l’estat de les comandes. Suposem que ens han trames una comanda. Ens 
apareixerà amb l’estat de “pagament acceptat”. Si entrem a la comanda podrem veure el 
detall, i fins i tot podrem enviar un email al client. Podem canviar l’estat de la comanda un 
cop enviada. És important recordar que per una gestió correcta hem de posar les comandes 
enviades al nou estat de Entregat. 

Factures: Podem imprimir totes les factures entre dues dates, posar prefix al número de 
factures, o escollir el següent número de factura. 

Albarà d’entrega: Funciona igual que les factures. 

Devolucions de producte: S’ha d’instal·lar un mòdul apart per a la seva gestió. 

Missatges a clients: Fa referència als missatges que envien els clients a les seves 
comandes. 

Estats: Podem modificar els possibles estats de les comandes. 

Missatges d’ordre: Per crear missatges estàndard. 
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5. Gestió de pagament 

Fig. 7.6. Pestanya Pagament 

Aquesta pestanya fa referència a tota la gestió de pagaments. Podem afegir mòduls de 
pagament, restriccions de moneda, restriccions de país i altres. 

Divisa: Si per escollir la divisa per defecte i per configurar l’acceptació de pagament amb 
divises en cas d’acceptar-ho. 

Impostos: Gestió de l’IVA i opcions d’impostos. 

Vals de descompte: En cas de desitjar-ho podem afegir vals de descompte. 
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6. Gestió de transport 

Fig. 7.7. Pestanya Transport. 

Gestió dels costos per enviament, podem enviar gratis per un pes o per preu. 

Transportista: editar o esborrar els mètodes de transport que tenim per defecte, o afegir-ne 
de nous. 

Estats: Fins on es pot servir. 

País: A quins països es vendrà. 

Zones: Són els continents. 

Franja de preus: Aquí podem dir quines franges de preu es cobra per els transportistes, per 
exemple en cas de que a partir de 300€ no es cobri el transport aquí afegim que de 0 a 300€ 
es cobrarà. 

Franja de pes: El mateix que amb els preus però amb pes. 
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7. Gestió d’estadístiques 

Fig. 7.8. Pestanya Estadístiques. 

Molt important per l’administrador de la web. Tot tipus d’estadístiques per a entendre la 
forma d’utilitzar la web dels nostres possibles compradors. 

8. Gestió de mòduls 

Fig. 7.9. Pestanya Mòduls. 

Aquesta pestanya ens permet gestionar tots els mòduls que podem inserir a la nostra tenda 
virtual, des de mòduls de pagament fins a aplicacions Front Office per tal de facilitar la 
modificació de la vista de la web. 
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9. Gestió de treballadors 

Fig. 7.10. Pestanya Treballadors. 

En aquesta pestanya podem gestionar els treballadors que poden entrar a la intranet. 

10. Gestió de preferències 

Fig. 7.11. Pestanya Preferencies 

Dades: Dades de la nostra tenda. 

Aspecte: Per poder seleccionar els temes que PrestaShop ens permet utilitzar. 

SEO & URL’s: Aquí posarem els meta-tags de les pagines de la tenda. 

Productes: Configurar diferents comportaments dels productes de la tenda. Per exemple si 
es pot o no vendre sense estoc. 

Emails: Serveix per a seleccionar si s’utilitza SMTP o la funció mail() de PHP i altres 
opcions de l’eviament de email. 

Imatges: Prestashop crearà els diferents tamanys de les imatges, en cas de que ho desitgem. 
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11. Gestió d’eines 

Fig. 7.12. Pantalla Eines 

Idioma: gestió dels idiomes, tant la agregació com la gestió dels mateixos. 

Traduccions: Per tal de poder traduir tota la informació que es mostra per pantalla, en cas 
de tenir algun error de traducció a la pagina principal, ho haurem de modificar aquí, 
sempre i quan no es tracti de traduccions de textos de productes. 

Accés ràpid: configuració dels desplegable de la part superior per tal de poder afegir, 
modificar o eliminar qualsevol drecera. 

Alias: possibilitat de modificar cerques errònies. Exemple iamaha -> yamaha 
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CMS: en aquest apartat podrem afegir pagines mitjanant codi HTML per tal de mostrar 
informació de la tenda i altres. Tot i que en porta per defecte sempre es poden necessitar 
més. 
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Moodle. 

1. Acces 

Fig. 7.13. Accés a moodle mitjançant web corporativa.

Web d’acces especialitzada per tal de mostrar informació referent al centre de música. 
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2. Pàgina principal Administrador 

Fig. 7.14. Pàgina principal Administrador 

1. Menú principal: afegit un link per tal de visualitzar el plànol del centre amb la 
ocupació d’aules. 

2. Administració del lloc: Gestió del moodle per tal de modificar Usuaris 
(alumnes/professors), cursos, qualificacions, etc. 

3. Cursos disponibles: tots els cursos que en aquest moment sestant impartint. 
4. Calendari: per veure els pròxims events. 
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3. Ocupació d’aules 

Fig. 7.15. Pantalla d’ocupació d’aules. 

Aquesta pantalla ha estat creada especialment per al centre, ja que volen tenir un control de 
les aules en el moment actual. 

El funcionament és com el d’un semàfor, si a l’hora del sistema hi ha algun alumne a 
alguna aula es mostrarà el nom de l’alumne, el nom del professor i l’aula en vermell. 
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4. Codi font Ocupació d’aules arxiu: Mapa/aules.php 
<?php 

function seleccioDades($conexion,$matriuResult,$ids){ 

//aquesta funció recupera els usuaris de mdl_user_info_data  

// guarda els ids dels usuaris a ids i la informació a matriuResultats 

}

function seleccioAlumnes($conexion, $ids, $matriuAlumnes, $totalAlumn){ 

//cerca la informació dels alumnes nom i cognoms mitjançant la concatenació d’ids 

//guardara tota la informació dels alumnes recuperats i el número d’alumnes recuperats 

}

function recuperarDadesAssignatura($matriuResult, $profe, $dia, $horari, $aula, 
$assignatura, $registres){ 

// Hi han 5 assignatures i s'ha d'obviar la Q que en l'inici es 28 

 // Nom profe núm fila: 24, Dia núm fila: 25, Hora Inici núm fila: 26,  

// Aula núm fila: 27 

// Mitjançant un recorregut i pensant en les files s’ha d’obtindre una taula per 

// mostrar a la matricula amb la informació anterior. 

}

function situarPerDia ($registres, $assignatures, $dia, $horari, $coincidencia) { 

 // Aquesta funció es l’encarregada de comprovar si en la hora actual, 

 // hi ha algu que estigui fent classe, a més comprova segons la assignatura 

 // el seu rang de temps. Per exemple: si l’assignatura és conjunt es posa  

 // una variable tems amb 45 minuts, que sera el rang de temps que es comprovara 

 // des de l’inici fins al temps per assignatura. 

}
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function pintarMapa($conexion){ 

 // Aquesta funció s’encarrega de cridar la resta i pintar les zones de les aules 

 // inicialment en vermell i amb els calculs pertinents en verd 

 seleccioDades($conexion, &$matriuResult, &$ids); 

 seleccioAlumnes($conexion, $ids, &$matriuAlumnes,&$totalAlumn); 

 recuperarDadesAssignatura($matriuResult, &$profe, &$dia, &$horari, &$aula,

&$assignatures, &$registres); 

 situarPerDia($registres, $assignatures, $dia, $horari, &$coincidencia); 

}

?> 

<html> 

<head> 

 <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

</head> 

<body>

 <h1>Ocupaci&oacute; d'aules</h1> 

 <?php  

 session_start(); 

 require_once(dirname(__FILE__) . '\..\config.php'); 

 // recuperem la connexió del include del config.php 

$conexion = mysql_connect("$CFG->dbhost", "$CFG->dbuser", "$CFG->dbpass"); 

 mysql_select_db("$CFG->dbname", $conexion); 

 pintarMapa($conexion);  

?> 

</body>

</html> 
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5. Gestió d’usuaris (alumnes/professors) 

Fig. 7.16. Explorar usuaris. 

En aquesta pantalla podem veure tots els usuaris que en aquests moments tenim al sistema.  

Podem editar i suprimir qualsevol usuari, i tenim un Afegeix un nou usuari, per crear-ne de 
nous.

S’ha afegit un link imprimir que ens permet visualitzar una matricula exactement igual a 
les que el centre utilitza en l’actualitat. Un cop visualitzada la informació d’aquesta 
matricula, es pot imprimir a pdf. 
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6. Matricula

Fig. 7.17. Mostrar matricula. 

En aquest cas podem veure com es veura la matricula un cop impresa a PDF, en cas d’estar 
d’acord amb totes les seves dades ja es pot premer el boto de imprimir i ens pregunta on 
guardar-ho.

Fig. 7.18. Guardar matricula. 

El nom de l’arxiu sempre serà Matricula + nom alumne + cognoms + any de matriculació. 
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7. Codi font de la matricula: Matricula/matricula.php 

<?php 

function seleccioDadesAlumne($conexion, $id, $Nom, $Cognoms, $Email){ 

 // Aquesta funció recupera el nom, cognom i email d’un alumne 

 // de la taula mdl_user amb l’id = $id 

}

function seleccioDadesDelAlumne($conexion, $id, $matriuResult){ 

 // Aquesta funció recupera la informació data de la taula mdl_user_info_data 

 // i ho guarda a la matriuResult per el seu futur ús 

}

function inicialitzacioVars ($lista, $dadesPersonals, $dadesAssignatures, $dadesDrets){ 

 // inicialitza totes les taules 

}

function calculQmensual($dadesAssignatures,$tipologia){

 // Aquesta funció guarda segons la assignatura una tipologia 

 // que ens indicara més tard quin sera el seu preu 

}

function inicialitzarQ($tipologia, $q, $dadesAssignatures){ 

 // Segons la tipologia que ens guarda calculQmensual actualitza la variable 

 // $q per que porti el preu de l’assignatura 

}
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function pintarPreuMensual($tipologia,$quantitats,$result,$dadesPersonals){

 // Aquesta funció es la encarregada de concatenar els preus amb els descomptes 

 // que Pianos Cabezudo calcula en l’actualitat a mà. 

}

function calculPreuMensual ($mensualitat, $descompte, $tipologia, $quantitats,  

$dadesPersonals) { 

 // Aquesta funció actualitza els les taules per tal de que pintarPreuMensual pugui 

 // pintar les dades corectament  

}

function arrodonirDecimal($valor) { } 

function generarData(){ 

 // aquesta funció retorna una cadena de text amb la data tal i com Pianos Cabezudo 

 // la escriu a les seves matricules 

}

function pintarTaulaAssignatures($dadesAssignatures,$quantitats){

 // Aquesta funció crea la taula de les assignatures amb les dades corresponents 

}

function updateQaBBDD($quantitats,$id,$conexion){

 // Guarda la informació corresponent a la quantitat a mdl_user_info_data 

}
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function crearHtml($conexion){ 

 // aquesta es la funció encarregada d’utilitzar tota la resta per tal de crear la 

 // matricula 

$id = $_GET['id']; 

 seleccioDadesAlumne($conexion, $id, &$Nom, &$Cognoms, &$Email); 

 seleccioDadesDelAlumne($conexion, $id, &$matriuResult); 

 inicialitzacioVars($matriuResult, &$dadesPersonals, &$dadesAssignatures,

&$dadesDrets);

 calculQmensual($dadesAssignatures, &$tipologia); 

 inicialitzarQ($tipologia, &$quantitats, $dadesAssignatures); 

 $resultat = pintarPreuMensual($tipologia,$quantitats,&$result,$dadesPersonals);

 $cadenaMatricula = "Matricula ".$Nom." ".$Cognoms." ".$matriuResult[0].".pdf"; 

 updateQaBBDD($quantitats,$id,$conexion);

 $_SESSION["textMatricula"] = $cadenaMatricula; 

 plenarHtml($dadesPersonals, $dadesAssignatures, $resultat, $Nom, $Cognoms, 
$Email, $quantitats, $dadesDrets, &$redireccio, &$html, $id); 

 echo $html."<br/>"; 

 echo $redireccio; 

}

function plenarHtml($dadesPersonals, $dadesAssignatures, $resultat, $Nom, $Cognoms, 
$Email, $quantitats, $dadesDrets, $redireccio, $html, $id){ 

 // aquesta es la funció encarregada de crear la variable $html que posteriorment sera 

 // impresa a PDF 

}

session_start();

require_once(dirname(__FILE__) . '\..\config.php'); 
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$conexion = mysql_connect("$CFG->dbhost", "$CFG->dbuser", "$CFG->dbpass"); 

mysql_select_db("$CFG->dbname", $conexion); 

crearHtml($conexion); 

?>  
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8. Gestió de Permisos 

Fig. 7.19. Gestió de permisos 

En aquesta pantalla podem gestionar tot el que fa referencia al permisos dels estudiants, 
professors i altres. 

Per aquest projecte s’ha afegit dos rols, (Estudiants i Professors) els quals porten uns 
permisos especials per tal d’adaptar-se a la política de privacitat del centre. 
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9. Gestió de cursos 

Fig. 7.20. Gestio de categories de cursos. 

En aquesta pantalla podem veure les categories que el centre utilitza, si volem afegir un nou curs, 
entrem dins la categoria corresponent, i després podem afegir una subcategoria, o per la contra 
afegir un nou curs. 

Per aquest projecte s’han afegit 3 categories: Llenguatge musical, Instrument i Conjunt. 
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10. Primera Plana 

Fig. 7.21. Paràmetres de la primera plana. 

Aquesta pantalla ens mostra els paràmetres que es mostren a la pàgina d’inici, un cop s’ha logejat 
l’usuari, es pot modificar la visualització de mòduls per tal de veure diferents possibilitats. 

No es veurà aquesta primera plana si prèviament no ens hem logejat, ja que la primera plana actual 

és la web d’accés, que ha estat creada per donar informació del centre.
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11. Codi font imprimirMatricula.php 

<?php 

session_start();

require_once(dirname(__FILE__) . '\..\config.php'); 

$id = $_GET['id']; 

require_once("dompdf_config.inc.php");  

$dompdf = new DOMPDF(); 

$html = 

file_get_contents('http://puchizone.webhop.net/moodle/matricula/Matricula.php?id='.$id); 

$dompdf->load_html($html); 

$dompdf->render(); 

$dompdf->stream($_SESSION["textMatricula"]); 

?> 

12. Modificació de codi de Moodle 

ADMIN\USER.PHP 

LINIA 34 

/*

  * Jordi Cabezudo Fors 

  * Afegit strprint per tal de poder imprimir  

  * les matricules de cada alumne. 

  */ 
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 $strprint  = "Imprimir"; 

LINIA 249 

/*

  * Jordi Cabezudo Fors 

  * Afegida la veriable $imprimirMatricula per tal de poder visualitzar la 

paraula

  * Imprimir a continuació de cada alumne per cridar a la pag que mostra la 

matricula de l'alumne 

  * que esta a la fila que hi ha el link 

  */ 

$imprimirMatricula = "<a 

href=\"$securewwwroot/matricula/matricula.php?id=$user->id\" TARGET=\"_blank\">

$strprint </a>"; 
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ADMIN_BOOKMARKS\DELETE.PHP, COURSE\LOGINAS.PHP 

LINIA 41 

COURSE\EDIT.PHP 

LINIA 83 

COURSE\MOD.PHP 

LINIA 314, 349, 430 

COURSE\UNENROL.PHP 

LINIA 86 

PAYPAL\RETURN.PHP 

LINIA 16, 27 

ERROR\INDEX.PHP, MESSAGE\DISCUSSION.PHP, MESSAGE\SEND.PHP, 

MESSAGE\USER.PHP 

LINIA16

LOGIN\LOGOUT.PHP 

LINIA14

MESSAGE\HISTORY.PHP, MESSAGE\INDEX.PHP, MESSAGE\REFRESH.PHP 

LIINA 17 

MESSAGE\POLICY.PHP 

LINIA 34 

/*

 * Jordi Cabezudo Fors 
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 * Old: 

 * redirect($CFG->wwwroot);; 

 * s'ha modificat per que té que anar al index.php i no  

 * a l'arrel, ja que s'ha afegit index.htm 

 */ 

 redirect($CFG->wwwroot.'/index.php'); 



Avaluació Heurística 97

8. Avaluació Heurística 

Ítem a validar Disseny recomanat Principi 
d’interacció 

Opinio
1

Opinio
2

Opinio
3

Temps de 
descàrrega 
XXX 

No s’hauria de superar 
la frontera dels 4 
segons. En connexions 
via mòdem és el que 
tardaaproximadament 
una pàgina de 50 KB 

Adaptabilitat Si Si Si 

Amplada de 
pàgina XX 

Optimitzar-la per 1024 
pixels però amb una 
composició flexible que 
permeti l’adaptació de 
800 a 1280 

Adaptabilitat Si Si Si 

Composició 
flexible versus 
rígida XX 

Flexible Adaptabilitat Si Si Si 

Longitud de la 
pàgina XX 

Una o dues pantalles 
preferiblesment. No més 
de tres (normalment 
entre 1000 i 1600 
pixels)

Visibilitat Si Si Si 

Frames XX No Consistència 
Visibilitat
Adaptabilitat

Si Si No 

Ubicació del 
logotip XXX 

A la part superior 
esquerra.

Consistència
Vvisibilitat

Si Si Si 

Mides del 
logotip XX 

80 x 68 píxels Visibilitat Si Si Si 

Cercador Proveir de sistema de 
cerca des de la 
homepage per mitjà 
d’un camp. 

Adaptabilitat
Economia 

Si Si Si 

Ubicació del 
camp de cerca 
XXX 

A la part superior de la 
pàgina, preferiblement 
al vèrtex dret o esquerra. 

Visibilitat Si Si Si 

Color del camp 
de cerca XXX 

Blanc Visibilitat Si Si Si 

Botó de cerca 
XX 

Ha de portar el text 
“Cercar” 

Predictibilitat Si Si Si 

Amplada del 
camp de cerca 
XX 

Com a mínim 25 
caràcters, millor 30. 

Adaptabilitat No No No 

Tipus de cerca 
XX 

Cerca simple. La 
cercaavançada és millor 
no posar-la a la 
homepage. 

Adaptabilitat
Predictibilitat

Si Si Si 

Navegació
XXX 

Algun dels quatre 
sistemes següents: 
banda esquerra vertical, 

Consistència
Predictibilitat
Visibilitat

Si Si Si 
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pestanyes, enllaços a la 
part superior distribuïts 
horitzontalment o 
categories al mig de la 
pàgina. 
Es poden combinar 
agrupant cada sistema 
sota un concepte de 
navegació

Estructura

Navegació al 
peu de pàgina X 

Utilitzar un estil 
especial pels enllaços de 
peu de pàgina cap a 
Copyright o “contacte 
amb nosaltres”. No més 
de 7 enllaços ubicats en 
una única línia 

Consistència
Estructuració

Si No Si 

Enllaç al mapa 
del lloc web X 

Posar un enllaç si és que 
hi ha mapa 

Visibilitat Si Si Si 

Pàgina prèvia o 
d’enrutament 
XX 

No Predictibilitat 
Economia 
Cedir control 
usuari

Si Si N/A 

Finestres
emergents XXX 

No Cedir control 
usuari

Si No Si 

Autenticació o 
registre de 
l’usuari X 

Si n’hi ha d’haver, en el 
text d’aquest apartat és 
convenient que hi hagi 
paraula “compte” o 
“registre” 

Predictibilitat
Visibilitat
Redundància

Si Si Si 

Sobre l’empresa 
o l0organització 
XX 

Incloure-ho sempre. Cedir control 
usuari

No Si No 

Enllaç a “Sobre 
l’empresa” XX 

Etiquetar l’enllaç amb el 
text: “Informació sobre 
nom-empresa” en català 
o “Acerca de nom-
empresa” en castellà 

Visibilitat Si No N/A 

Informació de 
contacte XX 

Proveir d’un enllaç de 
contacte amb el nom 
“Contacte amb 
nosaltres”. 

Cedir control 
usuari
Visibilitat

Si Si Si 

Clàusula de 
privacitat XXX 

Incloure’n una si el lloc 
web recull informació 
personal dels usuaris 

Cedir control 
usuari

Si Si Si 

Nom de l’enllaç 
a la clàusula de 
privacitat XX 

Anomenar-lo “Clàusula 
de privacitat” 

Visibilitat No No No 

Demandes de 
treball XX 

Si per l’empresa és 
important la 
contractació de més 
empleats, crear un enllaç 
a la homepage. 

Visibilitat N/A N/A N/A 

Ajuda X No oferir text d’ajuda si Economia Si N/A Si 
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no és que la complexitat 
del lloc web ho fa 
imprescindible. 

Ubicació de 
l’enllaç a 
l’ajuda XX 

A la part superior dreta Visibilitat 
Consistència

N/A N/A N/A 

Activació
automàtica de 
música o sons 
XXX 

No Adaptabilitat Si Si Si 

Animacions XX No Adaptabilitat 
Cedir control 
usuari

Si Si Si 

Gràfics i 
il·lustracions X 

Al voltant del 5-15% de 
l’espai de la pàgina 
visible

Adaptabilitat Si Si Si 

Publicitat XX No més de 3 anuncis ja 
sigui interns o externs. 

Adaptabilitat
Visibilitat

Si Si Si 

Color del text 
del cos de la 
pàgina XX 

Negre Visibilitat 
Adaptabilitat

Si Si Si 

Mida del text 
del cos de la 
pàgina XX 

12 punts. Visibilitat 
Adaptabilitat

No Si No 

Mides del text 
absolutes o 
relatives XXX 

Sempre fer servir mides 
relatives per permetre 
que els usuaris s’ho 
puguin personalitzar 

Adaptabilitat
Consistència

Si No Si 

Font del text 
XXX 

Sans-serif (Arial, 
Verdana...)

Visibilitat
Adaptabilitat

Si Si Si 

Color de fons 
XX 

Blanc Visibilitat 
Adaptabilitat

Si Si Si 

Enllaços
subratllats XX 

Si, a excepció, si es vol, 
de les opcions de les 
àreas de navegació. 

Consistència
Visibilitat
Predictibilitat
Redundància

No Si N/A 

Organització
responsable XX 

S’identifica clarament 
l’organització o empresa 
responsable del lloc 

 Si N/A Si 

Errors
informació XX 

El lloc està lliure 
d’errorsgramaticals, 
ortogràfics i tipogràfics 

 No Si No 

Audiència
objectiu X 

L’audiència o públic 
objectiu s’identifica 
clarament 

 Si No Si 

Resultat de 
cerca XX 

Els resultats de cerca 
són complets i apropiats 

 Si Si Si 

Icones XX Les icones utilitzades 
són concretes i familiars 

Predictibilitat Si Si Si 

Total   35/40 
=
87.5% 

31/37 
=
83.7% 

32.5/38 
=
85.5% 
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Els càlculs ens permeten veure que segons tres tipus d’usuaris les webs són suficientment 

usables.

Opinio 1 -> Opinio d’un treballador. 

Opinio 2 -> Opinio de l’administrador. 

Opinio 3 -> Opinio d’un possible comprador. 

S’ha de tenir en compte que entre les diferents enquestes hi ha hagut modificacions per 

millorar alguns errors que han estat descoberts gràcies al mateix. 
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9. Impacte Mediambiental. 

Per a tenir en compte l’impacte mediambiental, es recomana no imprimir aquesta 

documentació si no és estrictament necessari. En el cas del software implementat, per a 

instalar-lo a altres ordinadors es recomana la utilització de dispositius USB en lloc de 

DVD’s o CD’s. 

Per el que a l’electricitat s’aconsella treballar durant el dia, per tal de necessitar el mínim 

d’electricitat. 
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10. Conclusions
Els objectius establerts del projecte s’han aconseguit. Mitjançant diferents visions del 
projecte s’ha pogut seleccionar entre una sèrie de webs CMS que es podien adaptar molt bé 
als objectius inicials. 

Aquest projecte també m’ha ajudat a entendre millor les webs CMS i he pogut conèixer 
d’una manera interna el moodle. El profunditzar en aquesta web a nivell d’administrador, 
em pot ajudar en el meu futur professional ja que tinc interès en ser mestre d’informàtica i, 
el fet de haver treballat amb moodle, em pot donar avantatges davant de persones que no 
hagin treballat amb plataformes e-learning. 

Un altre dels punts importants ha estat la iniciació en llenguatges oberts com ara PHP i 
MySQL ja que actualment tenen molta força i per el projecte es plantejava la necessitat de 
crear un software que ens permetés la gestió des de qualsevol punt i moment. 

Sobre les pagines web s’ha plantejat la possibilitat de connectar-les amb Facebook i 
Twitter per tal de generar publicitat a la xarxa.  

Sobre el resultat obtingut, ha estat interessant i gratificant aconseguir implementar un 

software que realment sigui útil per una empresa, i treballar per la empresa familiar en els 

temps actuals donant una nova perspectiva a la mateixa ha estat molt motivador. 

Possibles ampliacions: 

Gestionar el cobrament d’alumnes 

Gestionar el pagament a professors 

Gestió de comandes a proveïdors quan s’hagi arribat al estoc mínim 
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11. Contingut del CD-ROM. 

Documentació del projecte (memòria, annex i pressupost). 

Winrar amb les dues aplicacions i els corresponents backup’s de MySQL. 

Aplicacions utilitzades (Mysql-administrator). 

Vídeos explicatius de com instal·lar les webs. 
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1. Cost del prototip. 

1.1. Costos de recursos humans. 

Concepte Hores Preu/hora (€) Total (€)

Estudi i documentació (Enginyer júnior) 150 35 5.250 

Desenvolupament (Enginyer sènior) 60 40 2.400 

Hores de proves (Enginyer júnior) 40 15 600 

Redacció memòria (Adminsitratiu) 50 15 750 

TOTAL RECURSOS HUMANS 9.000 
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1.2. Amortització equips, instrumental i software. 

Equip utilitzat Hores d'utilització Preu/hora Total

Equips i programari informàtic

Ordinador 300 0,50 150 

Microsoft Windows XP 200 0,50 100 

Ubuntu 100 0,00 0 

Software MySQL 100 0,00 0 

Software PHP 100 0,00 0 

Software Adobe 25 0,00 0 

Software Notepadd ++ 75 0,00 0 

Software Prestashop 100 0,00 0 

Software Moodle 100 0,00 0 

Web Creatly.com 10 0,00 0 

OpenOffice 50 0,00 0 

TOTAL AMORTITZACIONS 535 
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1.3. Cost total. 

Concepte Preu

Costos de recursos humans 9,000 €

Amortització equips, 

instrumental i software 
535 €

TOTAL 9.535,00 €




